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In the past five decades, Pattaya has grown from a small fishing outpost to
become a large modern city, internationally recognised as a popular sea-side tourist
destination. Urban development in Pattaya has been very rapid and disorganised, leading to
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multifaceted urban problems. The research is a study of the process of urban changes of the
city with an emphasis on a city’s district known as ‘South Pattaya’. The research questions
include: 1) How has the urban settlement in South Pattaya developed? 2) How has such
urban development affected the area? 3) Why can South Pattaya retain its physical
configuration as it is today despite of many government’s plans to change it? To answer the
questions, standard research tools including literature reviews and primary data collections
are applied. The emphasis is given to the interviews of key persons who have been directly
involved in the development of South Pattaya. It is found that tourism and entertainment
business is the primary engine which drives the urban growth and defines the urban form of
South Pattaya. It is supported by persistent government’s policies which largely lays
emphasis on infrastructure construction. Although the thriving economy is good for many, its
side-effects which derive from uncontrolled profit-seeking greatly destroy South Pattaya
environment. To tackle the environment problem, the government has long pursued repetitive
urban renewal policies which are based on settlement clearance and rebuilding. In the past 23 decades, many studies are carried out, many plans are introduced and many measures are
adopted. However, none of them are achieved. The existence of a network of local folks,
businessmen and local officials who are tied together by patronising and cronyism is the basis
for which South Pattaya can resist the government force to change its urban form.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ก่อนปี พ.ศ.2499 พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้นั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่
มีประชากรอาศัยอยู่เพียงไม่กี่ครัวเรือน ประชากรในพื้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพ
เป็นหลัก 1 ต่อมาราวปี พ.ศ.2502 ซึ่งเป็นช่วงสงครามเวียดนาม กองทัพทหารสหรัฐอเมริกาได้เข้ามา
ตั้งฐานทัพบริเวณฐานบินอู่ตะเภา เพื่อส่งกองกําลังทหารอเมริกันเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม
ในช่วงวันหยุดทหารอเมริกันจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่ชายหาดพัทยา 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ซึ่งในขณะนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านประมง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับทหารสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาพักผ่อนในช่วงการพักรบ เมื่อสงครามยุติลง กองทัพสหรัฐอเมริกา
ได้กลับไปพร้อมคําบอกกล่าวที่บอกต่อของบรรดาทหารจีไอไปสู่ชาวตะวันตก 3 ทําให้เมืองพัทยาเติบโต
เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ รู้ จั ก กั น ทั่ ว โลกนั บ แต่ นั้ น เป็ น ต้ น มา การเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และ
องค์ประกอบในด้านอื่น ๆ ทําให้ขณะนั้นเริ่มมีการใช้พื้นที่หนาแน่นขึ้น จะเห็นได้จากมีการกระจายตัว
ของอาคารจากแนวฝั่งตะวันออกของถนนพัทยาสาย 1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) มายังบริเวณฝั่ง
ตะวันตกของอีกด้านถนนซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ของชายหาดพัทยาใต้นั่นเอง บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถือ
เป็ น แหล่ง รวมของสถานบริ ก ารบั น เทิ ง ยามราตรี ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในพั ท ยา ความเฟื่อ งฟู ท างด้ า นการ
ท่องเที่ยวมาพร้อมกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทวีขึ้นทุกขณะโดยไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้ในเวลาต่อมาเมือง
พัทยาได้ประสบกับวิกฤตปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างแออัด ปัญหา
มลพิษ ขยะ ปัญหาน้ําเน่าเสีย ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายหาด เป็นต้น ในที่สุด ภาพรวมด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองก็ตกต่ําลง ในช่วงที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวตกต่ํา ภาคธุรกิจ ภาครัฐ
ประชาชน รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น ได้รวมตัวกันเพื่อหาทางฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมือง มีการริเริ่ม
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เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพัทยา, เข้าถึงเมือ่ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.pattaya.go.th/history/
2
รัชต์ รัตนวิจารณ์, ฐานทัพอากาศของสหรัฐฯในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaifighterclub.org/webboard/13095/
3
สัมภาษณ์ สุวิช ฉายสว่างวงศ์, ประธานสภาเมืองพัทยา, 17 มิถุนายน 2556.
1

2
โครงการถนนคนเดินบริเวณชายหาดพัทยาใต้ (Pattaya Walking Street) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ในเวลาต่อมาโครงการดังกล่าวได้กลายเป็นจุดขายของเมืองพัทยา ทําให้พัทยา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจวบจนปัจจุบัน แม้จะมีความเคลื่อนไหวในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิ จ แต่ ปั ญ หาสภาพแวดล้ อ มก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขอย่ า งจริ ง จั ง เท่ า กั บ ว่ า มาตรการทาง
เศรษฐกิจมิได้จัดการกับต้นตอของปัญหา การกระทําของมนุษย์ อันได้แก่ การก่อสร้างบริเวณพื้นที่
ชายหาด เช่น การก่อสร้างอาคารรุกล้ําลงไปในทะเล ท่าเทียบเรือ การถมทะเล และการทิ้งสิ่งปฏิกูล
ลงทะเล มีขอบเขตที่กว้างขวางและหนาแน่นมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมชายฝั่งที่เสื่อม
โทรมลง มีการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง น้ําทะเลสกปรก และธรรมชาติใต้น้ําถูกทําลาย
กระทั่งทศวรรษ 2530 เมืองพัทยาได้เริ่มหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ควบคู่
ไปกับการวางแผนการพัฒนา ในปี 2532 JICA ได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาให้กับเมืองพัทยา ใน
ส่วนของกายภาพและสิ่งแวดล้อม 4 แผนแม่บทเสนอและการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดโครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา ได้เสนอให้มีการรื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาด
พัทยาใต้ รายงานการศึกษาที่เป็นฐานทางวิชาการให้กับแผนแม่บทชี้ว่า อาคารดังกล่าวสมควรถูกรื้อ
ถอน เนื่องจาก เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมาย และเป็นแหล่งที่มีการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสียลงทะเลโดยตรง ก่อให้เกิดมลภาวะทําลายสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง มีการออกคําสั่งให้รื้อถอน
อาคารรุกล้ําดังกล่าวทั้งหมด คําสั่งรื้อถอนถูกคัดค้ านจากนักธุร กิจท้องถิ่นอย่างหนัก จึงทําให้ไม่
สามารถดําเนินการได้ จนในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและคณะกรรมาธิการของสภา
ผู้แทนราษฎรมีความเห็นให้ชะลอการรื้อถอนอาคารรุกล้ําออกไป ตามการเรียกร้องจากนักธุรกิจ
ท้องถิ่น 5 โดยให้เหตุผลว่า อาคารเหล่านั้นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
และหากมีการรื้อถอนจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ต่อมาในปี พ.ศ.2547 เมือง
พัทยาได้จัดทําโครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อหาทางออกอันเหมาะสมให้กับปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษามิได้ถูกนําไปปฏิบัติ เนื่องมาจากประสบปัญหาขั้นตอนวิธีการดําเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประกาศให้เมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยงเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ถึงกระนั้น ก็ยังมิได้มีการจัดการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่พัทยาใต้ตามนโยบายปรับปรุงทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังแต่อย่างใด จะเห็นได้ว่า
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กระทรวงมหาดไทย, การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการ
ฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี, (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการ, 2547), 1-2.
5
สัมภาษณ์ นิรนั ดร์ วัฒนศาสตร์สาธร, อดีตนายกเมืองพัทยา (พ.ศ.2547-2551),
27 มิถุนายน 2556.

3
แม้จะมีนโยบายการพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ว่าการแก้ไขปัญหา
และแนวทางการพัฒนาจะมุ่งไปในทิศทางใด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกทําการศึกษาถึงความเป็นมา สู่
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street)
เพื่อศึกษาถึงจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่ปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่จะนําไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
ให้มีคุณภาพซึ่งตอบสนองทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม สู่การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การวิจัย
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
เป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya
Walking Street) เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับแนวทางแก้ไขและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม ด้วย
หลักการแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาทางด้านกายภาพ การตั้งถิ่นฐานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใน
ย่านชายหาดพัทยาใต้
2.2 เพื่อศึกษาการพัฒนาทางกายภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ และปัจจัยที่ส่ง
อิทธิพลต่อการก่อรูปทางกายภาพของย่านชายหาดพัทยาใต้
2.3 เพื่อศึกษาทฤษฏี หลักการ แนวคิด เพื่อนําไปสู่การทําความเข้าใจกระบวนการ
การพัฒนาทางกายภาพในพื้นที่ศึกษา
หมายเหตุ ผู้ศึกษาได้ให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์การวิจัย จํานวน 3 ข้อ (หัวข้อ 2.1–
2.3) ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ เนื่องจากการตั้งสมมติฐานทําให้การศึกษาขาดความ
เป็นอิสระ โดยเป็นการชี้นํา ตีกรอบ หรือกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้งสมมติฐานเป็นเพียง
หัวข้อย่อยของวัตถุประสงค์การวิจัย และไม่ควรให้ความสําคัญกับสมมติฐานหรือการพิสูจน์สมมติฐาน
เทียบเท่า หรือมากกว่าวัตถุประสงค์การวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ซึ่งถือเป็นหัวใจของการศึกษาครั้งนี้
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คําถามนําการวิจัย
1. คําถามนําในการวิจัย
สภาพปัญหาของอาคารบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking
Street) มีความเป็นมาอย่างไร และเหตุใดจึงยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
2. ประเด็นของคําถาม
2.1 ย่านชายหาดพัทยาใต้มีลําดับการพัฒนาทางกายภาพอย่างไร
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2.2 การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่มุม
ต่างๆ อย่างไรบ้าง
2.3 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ขอบเขตเชิงเนื้อหา และ
ขอบเขตเชิงพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา
ในการศึกษาขอบเขตเชิงเนื้อหาครั้งนี้ ได้ทําการศึกษาโดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาความเป็ น มาของการพั ฒ นาทางกายภาพของพื้ น ที่ ศึ ก ษาและบริ บ ท
แวดล้อมเชิงเนื้อหาของย่านชายหาดพัทยาใต้ ในระดับเมือง และระดับภูมิภาค
1.2 ศึกษาองค์ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การทําความ
เข้าใจกระบวนการการพัฒนาทางกายภาพในพื้นที่ศึกษา
2. ขอบเขตเชิงพื้นที่
ในการศึกษาขอบเขตเชิงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ทําการศึกษาโดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้
2.1 กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ ย่ า นชายหาดพั ท ยาใต้ โดยเน้ น ที่ ถนนคนเดิ น (Pattaya
Walking Street) และบริเวณที่มีอาคารรุกล้ําชายหาด
2.2 บริบทแวดล้อมเชิงพื้นที่ ของย่านชายหาดพัทยาใต้ ในระดับเมื อง และระดับ
ภูมิภาค
บริเวณพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการจัดการพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนน
คนเดิน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อ่าวพัทยา บริเวณพัทยาใต้ ถนนคนเดิน เมืองพัทยา ตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยส่วนของการกําหนดขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาได้ยึดเอาบริเวณพื้นที่ที่มี
ความสําคัญ ซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนา ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อ
ระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย การเมืองในพื้นที่ โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดขอบเขตความ
ยาวพื้นที่ศึกษาประมาณ 850 เมตร โดยขนานกับถนนคนเดิน บริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้
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Not to scale
ภาพที่ 1 ภาพแสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking
Street) เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา Pattaya Topographic)
การออกแบบกระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยประกอบไปด้วยขั้นตอนการดําเนินการ 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอโครงการ ประกอบด้วย
1. การกําหนดปัญหาการวิจัย
2. การกําหนดหัวข้อเรื่อง
3. การร่างเค้าโครงการ เพื่อนําเสนอและขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ความรู้ หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ของการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) สําหรับกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเสมือน ส่วนสนับสนุนการวิจัย โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้
แนวคิดที่ช่วยให้การดําเนินการวิจัยเข้าใจถึงปัญหาการวิจัยได้กระจ่างซึ่งมีส่วนสําคัญยิ่งในการเริ่มต้น
การวิจัย 6
5

6

ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), 213.
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย

ก่อน พ.ศ.2499

พ.ศ.2502 การตั้งถิ่นฐาน

พ.ศ.2520 หลังสงคราม
เวียดนามสู่การเป็น
เมืองท่องเที่ยว

คําถาม
1.ย่ า นชายหาดพั ท ยาใต้ มี
ลํ า ดั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง
กายภาพอย่างไร
2.การพัฒนาทางกายภาพ
ในย่ า นชายหาดพั ท ยาใต้
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกกระทบใน
แง่มุมต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

วิเคราะห์บริบทพื้นที่
1.ด้านกายภาพ
2.ด้านเศรษฐกิจ สังคม
3.ด้านสิ่งแวดล้อม
4.ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน
นโยบาย

พ.ศ.2532 การฟื้นฟูและ
พัฒนาเมือง

เมืองพัทยา พ.ศ.2552
เมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยง
(พื้นทีพ่ ิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)

คําถาม 3.ปัจจัยใดบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อการก่อรูปทางกายภาพและ
ลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน

ผู้มีส่วนร่วม 4 ฝ่าย
1) ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2) นักวิชาการ
3) ภาครัฐ และ 4) คนท้องถิ่น

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย
แบบแผนในการวิจัยครั้งนี้ เริ่มด้วยกรอบการวิจัยแบบมุมกว้าง โดยแบบแผนการวิจัยเป็น
ประเภทค่อย ๆ ก่อตัว (Emergent Design) โดยการเริ่มต้นสัมผัสความเป็นจริงในบริบทที่ศึกษา ใน
การปรับคําถามให้ตรงทางและคมชัด และปรับวิธีการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมที่สุดในบริบทนั้น โดย
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ตีความ
เป็นกระบวนการที่ดําเนินการไปพร้อม ๆ กับการศึกษา (On-going process) 7 เพื่อให้ได้มาซึ่ง
คําตอบของการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการตรวจเอกสาร สํารวจแนวคิดเพื่อประโยชน์ในการทําความเข้าใจของบริบท
และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในลักษณะ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) 8 โดยผู้มีส่วนร่วม มี 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2)
นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท้องถิ่น เพื่อนําข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อนําไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การสรุปผลการวิเคราะห์ แบบอุปนัย การจําแนกชนิดของข้อมูล และการเปรียบเทียบ
ข้อมูล เพื่อนําผลสรุปของการวิเคราะห์มาอภิปราย และจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา
การเขียนรายงานผลการวิจัย เป็นการเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า นําไปสู่องค์
ความรู้ใหม่ รวมถึงการจัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ 9
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
8

ข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษา
1. งานวิจัยครั้งนี้ได้ทําการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและปัญหาของ
อาคารบริเวณพื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยศึกษาเพียงแห่งเดียว คือ
บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยศักยภาพและปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมมาในอดีตจนถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ใน
7

เรื่องเดียวกัน, 214.
8
สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 16 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 71.
9
เรื่องเดียวกัน, 161.

8
ปัจจุบัน เช่น ปัญหาการก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ และปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
ชายฝั่ง โดยแผนการพัฒนาได้มองข้ามผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นผู้ศึกษาได้
พิจารณาแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวควรศึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะดําเนินการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวต่อไป โดยหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาพื้นที่ในอนาคตต่อไป
2. ปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยจะทํ า การศึ ก ษาเฉพาะในส่ ว นของสภาพ
เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในเรื่องการท่องเที่ยวของพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ และในส่วนด้าน
สังคมเป็นการศึกษาถึงผลกระทบต่อการดํารงชีวิต พฤติกรรม และทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ต่อ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่
3. ปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากอาคารบริเวณพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อันได้แก่ ปัญหาน้ําเน่าเสีย ปัญหามลพิษจากขยะ และผลกระทบ
ของการกัดเซาะบริเวณพื้นที่ชายหาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ แต่จาก
การศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ศึกษา พบว่า แนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุม ระบบบริหารจัดการ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวนั้น อยู่นอกเหนือในกรอบความรู้ที่ผู้วิจัยได้เลือก
ทําการศึกษา
4. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในพื้นที่ ที่นํามาใช้ในการวิจัย เป็นการ
สํารวจที่ได้จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา
จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2555 โดย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ศึกษาเพื่อการ
พัฒนาของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และ นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร สถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา 27 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งผลการศึกษาของพื้นที่ชายหาดอาจมีการคลาดเคลื่อน
อันเนื่องมาจากวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการสํารวจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้ได้
ใช้เป็นเพียงการอ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพบริเวณพื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้เท่านั้น
ความจํากัดของการวิจัย
ความจํากัดของการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความจํากัดด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาทําการศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และขอบเขตการวิจัยข้างต้นเท่านั้น โดยไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่
เกี่ยวกับด้านอื่น เช่น ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบ เป็นต้น
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2. ความจํากัดด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาทําการศึกษาเฉพาะพื้นที่ย่านชายหาด
พัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) เมืองพัทยาในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ตําบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของชายหาดพัทยา
3. ความจํากัดด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลลักษณะการวิจัยแบบการมีส่วนร่วมประกอบด้วยประชากร 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) ภาคธุรกิจ
ในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท้องถิ่น
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายและศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงขอ
นํานิยามศัพท์เฉพาะมาแสดงเพื่อสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายแต่ละคําที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ตรงกัน
หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ศึกษา รวมทั้งทําให้ผู้ศึกษาไม่หลงประเด็นและสามารถศึกษาได้ตรง
กับความหมายที่ได้ให้ไว้ในนิยามศัพท์เฉพาะนี้ด้วย 10 โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
จํานวน 11 หัวข้อข้างล่างนี้ ได้นํามาจากคําสําคัญที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์การ
วิจัย ได้แก่
1. บริบทพื้นที่ หมายถึง สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่อยู่รอบ ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และช่วย
ขยายหรืออธิบายความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การตั้งถิ่นฐาน หมายถึง เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่มนุษย์เข้าไปบุกเบิก ครอบครอง
และดัดแปลงพื้นที่เพื่อตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยและทํามาหากิน 11 โดยเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
มนุษย์ และมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ในด้านของการเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ
และทรรศนะการครอบครองพื้นที่ 12
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10

11
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วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน,
(กรุงเทพฯ: โฟรเพซ, 2553), 56.
11
วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และเอกลักษณ์
ชุมชน, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://203.114.124.2/elnweb/Photo/
342/342_100.pdf
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม, ทฤษฎีการวาง
ผังเมืองและผังภาค, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://coursewares.mju.ac.
th:81/e-learning50/la471/course_chapt_01-1.html
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3. อาคารรุกล้ํา หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําที่สาธารณะประโยชน์ โดยในการศึกษาครัง้
นี้ ได้แก่ อาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําพื้นที่ชายหาด บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking
Street)
4. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ภายในชุมชนบริเวณพืน้ ทีย่ า่ นชายหาด
พัทยาใต้ ซึ่งสามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ เช่น จํานวน ระยะทาง ขนาด ความต่อเนื่อง และความ
หนาแน่นของพื้นที่ 13 เป็นต้น
5. สภาพเศรษฐกิจ สังคม หมายถึง ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่บริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ โดยจะได้กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมใน
พื้นที่ ที่ส่งผลกระทบพฤติกรรม ทัศนคติ วิถีชีวิต ต่อการดํารงชีวิตของประชากรในพื้นที่
6. คุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ตลอดจนสิ่งที่ให้คุณและให้โทษ ซึ่งส่งผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ 14
โดยการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม
7. การเมืองสีเขียว หมายถึง แนวทางนิเวศน์วิทยาการเมือง (Green Politics) เป็น
ลักษณะอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาหลากหลายมิติ ได้แก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
สังคม และปัญหาต่อระบบนิเวศน์ 15 เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของหน้าที่เมือง ด้วยหลักทางธรรมชาติ
ความยั่งยืน
8. กัดเซาะชายหาด หมายถึง มวลทรายเกิดการเคลื่อนที่สู่นอกชายฝั่ง ทําให้พื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลถูกกัดลึกเข้าหาบริเวณพื้นที่แนวชายหาด 16
9. มลพิษทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับมลภาวะในบริเวณ
พื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยในงานวิจัยนี้จะหมายถึงเฉพาะคุณภาพน้ําทะเล และสิ่งปฏิกูลบริเวณ
พื้นที่ชายหาด
12
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นิชา ตันติเวส, “องค์ประกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒนพิบูล จํากัด
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 8.
14
จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 4.
15
เรื่องเดียวกัน, 73.
16
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
เสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา, 2555).

11
10. ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไม่เสมอภาค ในการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร หรือผลประโยชน์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ โดย
สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับ อํานาจหน้าที่ (Authority) ผลประโยชน์ (Benefit) และ สายสัมพันธ์
(Connection)
11. การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของสิทธิ
มนุษย์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันที่ไม่เป็นการเบียดเบียนสิทธิของมนุษย์ในยุคต่อไป โดย
เป็นการพัฒนาที่ทําให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน อันได้แก่ 1) เศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม และ 3) ด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นการปรับดุลยภาพของมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยยึดหลักการ
ดําเนินชีวิต และการพัฒนาที่เป็นแนวทางสายกลาง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ โดยผู้ศึกษาได้แบ่งเป็น 4
หัวข้อ ได้แก่ องค์ความรู้ใหม่ ประโยชน์ในทางวิชาการ ประโยชน์ในทางปฏิบัติ และประโยชน์ต่อ
ประชาชน ดังนี้
1. องค์ความรู้ใหม่
การศึกษาครั้งนี้ จะทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเกิดการสร้างความรู้ทางวิชาการใหม่
กล่าวคือ องค์ความรู้ที่ชัดเจน ของหลักการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา สู่แนวทางการพัฒนาพื้นที่อัน
เหมาะสมกับบริบทของสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกําหนดแผน นโยบาย
ในพื้นที่
2. ประโยชน์ในทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 ข้อ ดังนี้
2.1 เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์ในทางวิชาการในเรื่องของ
หลักการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา สู่แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน
(Pattaya Walking Street) เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
2.2 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษาหากนําผลการศึกษา
ครั้งนี้ไปศึกษา จะได้รับประโยชน์ในทางวิชาการด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ
หลักการ หรือเป็นพื้นที่กรณีศึกษาตัวอย่าง แนวทางในการแก้ไขปัญหา สู่แนวทางการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายหาดพัทยาใต้
3. ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างน้อย 2 ข้อ
ดังนี้
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3.1 เมืองพัทยา กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ไปปรับใช้สําหรับการปฏิบัติราชการ การกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพื่อการพัฒนาของ
เมืองพัทยาได้จริง
3.2 หน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ สามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปปรับใช้สําหรับการ
ปฏิบัติราชการ หรือนําไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป
4. ประโยชน์ต่อประชาชน
ในส่วนของประชาชนหากนําไปศึกษา จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าในหลักการ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา สู่แนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya
Walking Street) และเกิดความมั่นใจว่า ผลการศึกษาครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและ
ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ รวมทั้งนําไปใช้ประโยชน์ เช่น นําไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานสําหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือในการติดตาม และการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ หรือตามกฎหมายด้วย
การนําเสนอผลงานวิจัย
การเขียนรายงานผลการวิจัยคือการนําเสนอผลงานที่ได้ศึกษา ค้นคว้า ซึ่งได้ค้นพบ
ความจริงหรือได้องค์ความรู้ใหม่ 17 ประการใดบ้าง โดยการนําเสนอผลงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย
5.1 รายงานขนาด A4 ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ซึ่งในรายงานจะ
ประกอบด้วย เนื้อหา ภาพ แผนที่ ตาราง และแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้
5.2 File ข้อมูล pdf โดยจัดบันทึกในรูปแบบ CD จํานวน 1 แผ่น
5.3 เอกสารสําหรับเผยแพร่บทความทางวิชาการ เพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการ
หรือวารสารทางวิชาการ
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สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, 161.

บทที่ 2
การศึกษา องค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัย สภาพแวดล้อมกับการพัฒนา: กรณีศึกษาย่านชายหาดพัทยาใต้ นั้น ได้ทํา
การศึกษาในส่วนของทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ชุมชน ซึ่งนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อ
ระเบี ย บ กฎหมาย แผน นโยบาย โดยได้ ศึ ก ษาถึ ง องค์ ค วามรู้ ทฤษฎี ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อนํามาสนับสนุนกรอบแนวคิดที่จะทําการศึกษา
และเพื่อใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ของพื้นที่ในการวิจัย โดยเป็นการผสมผสานหลักคิด
ทฤษฎีและวิธีการอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดที่
เกี่ยวข้องจากหนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัย บทความ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมกับจัดแบ่งหรือ
กําหนดหัวข้อของบทที่ 2 นี้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1) แนวคิด
การเมืองสีเขียว 2) แนวคิดในระบบอุปถัมภ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษา 3)
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน: แนวทางการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืนไร้ความขัดแย้ง 4) เอกสารการศึกษา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 5) สรุปเนื้อหา องค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
องค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการเมืองสีเขียว
การศึกษาในหัวข้อนี้ได้ศึกษาค้นคว้ าถึงความหมายและแนวคิดการเมืองสีเขียว หรือ
นิเวศวิทยาการเมือง และแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายถึงแนวคิดการเมืองสีเขียวหรือ
นิเวศวิทยาการเมือง อันเนื่องจากเป็นแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติที่มีความ
สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองเพื่อนําไปสู่แนวทางการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ โดยมี
หน่วยงาน และนักวิชาการหลายคนได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้
จุ ฑ าทิ พ คล้ า ยทั บ ทิ ม กล่ า วว่ า การเมื อ งสี เ ขี ย ว หรื อ นิ เ วศวิ ท ยาการเมื อ ง หมายถึ ง
กระบวนทัศน์ใหม่ที่แสดงออกทางการเมืองโดยให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของธรรมชาติ โดยการ
ปรับเปลี่ยนสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยมุ่งให้มนุษย์อ่อนโยนไม่เบียดเบียนธรรมชาติ
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ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันต้องมีลักษณะเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารี
เพื่อให้มนุษย์ได้ฝึกฝนพัฒนาคุณค่าภายในของตนอันจะนําไปสู่สังคมแห่งความสงบสุข 1
ปรัชญาของการเมืองสีเขียว มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1. เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะของความเกื้อกูลโอบอ้อมอารี
ต่อกัน
2. ปรับเปลี่ยนจาก “โลกทัศน์มนุษย์เป็นศูนย์กลาง” ไปสู่ “โลกทัศน์แบบธรรมชาติเป็น
ศูนย์กลาง”
3. ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจโดยมุ่งพัฒนาการเมืองท้องถิ่นเนื่องจากท้องถิ่น
เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและเป็ น ผู้ รู้ ปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ได้ ดี ก ว่ า
ส่วนกลาง
4. ยึดหลักความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ไม่เน้นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น GDP GNP แต่ให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพชีวิตและ
ความยั่งยืนของธรรมชาติ
6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาโดยควบคุมการใช้ทรัพยากร การพึ่งตนเองและ
สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นแบบนิเวศ
Neil Carter (2004) (อ้างใน จุพาทิพ คล้ายทับทิม) ในหนังสือ เรื่อง “การเมืองเรื่อง
สิ่งแวดล้อม” ได้อธิบายแนวคิดอุดมการณ์การเมืองสีเขียว คือ การยอมรับในเรื่องข้อจํากัดของการ
เจริญเติบโต (limits to growth) ที่ยอมรับว่าการเบียดเบียนธรรมชาติโดยการนําทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้เพื่อมุ่งให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในที่สุดแล้วทรัพยากรจะร่อยหรอลดลง เสื่อมโทรมจน
หมดไปในที่สุด ถ้ายังคงล้างผลาญใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ในที่สุดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
จะเป็นแรงกดดันและก่อให้เกิดข้อจํากัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2
หลักการพื้นฐานอุดมการณ์การเมืองสีเขียว จําแนกได้ 4 ประการดังนี้ 3
1. ธรรมชาติคือองค์รวม (Nature as an interconnected whole) หมายถึง สรรพสิ่ง
ทั้งหลายในระบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนแล้วแต่ดํารงอยู่ร่วมกันโดยมี
ความสั ม พั น ธ์ โ ยงใยอาศั ย พึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น ทุ ก ปั จ จั ย ทุ ก องค์ ป ระกอบในธรรมชาติ ต่ า งมี
0

1

2

1

จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 73.
2
เรื่องเดียวกัน, 74-75.
3
เรื่องเดียวกัน, 75-82.
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ความสัมพันธ์ต่อการดํารงอยู่ของระบบ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยใดหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งแม้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบต่อระบบธรรมชาติทั้งมวล
2. ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนหลักการที่คํานึงถึงความยั่งยืน
ในอนาคต โดยที่ผลกระทบทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้เพื่อ
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันจะต้องไม่ลิดรอน ทําลายหรือทําให้คนในรุ่นต่าง ๆ ใน
อนาคตไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ หรือไม่มีโอกาสได้ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นอนาคต
ดังนั้นหลักความยั่งยืนที่เป็นหัวใจสําคัญของการเมืองสีเขียวจึงเป็นการผสมผสานระหว่างโลกทัศน์
แบบเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Anthropocentrism) ที่มุ่งปกป้องอนาคตไว้ให้คนรุ่นอนาคต ผสมเข้า
กับโลกทัศน์แบบธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง (Egocentrism) ที่มีจุดประสงค์ในการพิทักษ์รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. เล็กนั้นงาม (Small is beautiful) ตามหลักการที่ว่า มนุษย์ควรกลับไปใช้ชีวิตใน
ชุมชนขนาดเล็กซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติของมนุษย์ เนื่องจากชุมชนขนาดเล็กมีลักษณะการกระจาย
อํานาจเป็นระบบที่เหมาะสมกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในชุมชนจะตั้งอยู่
บนพื้ น ฐานของความเอื้ อ เฟื้ อ รู้ จั ก มั ก คุ้ น และประสานกลมเกลี ย วกั น จึ ง เป็ น วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยที่ปัจเจกชนแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสามารถตัดสิน
ปัญหาของชุมชนร่วมกัน
4. ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Individual responsibility) กล่าวคือ การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บุญนาค ตีวกุล กล่าวว่า เมื่อมนุษย์เข้าใจในเรื่องระบบนิเวศที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิตล้วนสัมพันธ์และพึ่งพากันและกัน ดังนั้นเมืองต้องมีวิวัฒนาการแต่มิใช่เพื่อให้มีขนาดใหญ่
มีรายได้มากซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นเรื่อยไปโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนความสมดุลของธรรมชาติจะเสีย
ไป สังคมจะมีปัญหา เมืองต้องมีขีดจํากัดของการเติบโต เมืองในอุดมคติต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องมีวิสัยทัศน์
ที่ต้องมองความสัมพันธ์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของหน้าที่เมืองในด้าน
แหล่งทรัพยากรที่จะนํามาใช้กับการค้าเสรีที่ต้องการความมั่งคั่ง หรือการเป็นเขตที่มีการขยายตัวอย่าง
กว้างขวางกับการเป็นเมืองที่สามารถดูแลตัวเองก็เพียงพอแล้ว 4
3

4

2546), 93.

บุญนาค ตีวกุล, เมืองและสิง่ แวดล้อม (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,
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โดยกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ ง ควรมี แ นวทางการดํ า เนิ น การแก้ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมในมิติใหม่ คือการร่วมมือของผู้คนหลายฝ่ายมิใช่การเผชิญหน้าแล้วบังคับด้วยกฎหมายแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน และความเข้มแข็งของหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่น การประสานงานภาครัฐบาล เอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ และสาธารณชนทั่วไป
สมพร เทพสิทธา อ้างใน ธนากร สังเขป ปรัชญาสีเขียวในทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่าการ
ตอบสนองความต้องการทางวัตถุไม่อาจทําให้มนุษย์หรือสังคมมีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นเท่าใดนัก การ
แสวงหาวัตถุของคนกลุ่มหนึ่ง จะทําให้คนอีกกลุ่มหนึ่งต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากเพราะคนกลุ่มน้อย
กลุ่มนั้น จะเอาทรัพยากรส่วนใหญ่ไปครอบครองและไปใช้เกือบหมด ดังนั้นกลุ่มเศรษฐศาสตร์แนวนี้
จึงยึดหลักสําคัญ 2 ประการคือ 5
1. การแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนทุกคนในสังคมเป็นความ
ยุติธรรมที่ควรเกิดขึ้นในสังคม
2. การตอบสนองความต้องการจะต้องไม่เกิดขึ้นท่ามกลางการทําลายล้างธรรมชาติของ
โลก คือ เรื่องของการรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืนยาวนานนั่นเอง
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ กล่าวว่า นิเวศวิทยาการแนวลึกเป็นการเรียกร้องให้มีการปฏิวัติ
ทางวิ ธี คิ ด ของมนุ ษ ย์ เ สี ย ใหม่ อั น เป็ น การนํ า ไปสู่ ก ารล้ ม ล้ า งโลกทั ศ น์ แ บบเก่ า ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาที่ ใ ห้
ความสําคัญแก่ประโยชน์นิยมของมนุษย์ (Anthropocentric ethics) นิเวศวิทยาแนวลึกเสนอโลก
ทัศน์แบบ Holism ซึ่งไม่แยกธรรมชาติจากมนุษย์และให้ความสําคัญสูงแก่จริยธรรมแนวนิเวศ
(Ecocentric ethics) ซึ่งสอนให้มนุษย์มีภาระหน้าที่พิทักษ์รักษาระบบนิเวศ ไม่ใช่พิชิตธรรมชาติหรือ
ขูดรีดธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์ 6
นิเวศวิทยาแนวลึกยังเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมที่ใช้หลักการเศรษฐศาสตร์แบบใหม่
ด้วย ซึ่งเรียกว่า “Green Economics” แนวคิดนี้มองว่าระบบเศรษฐกิจเป็นสิ่งมีชีวิต อันประกอบด้วย
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ สั งคมและ ธรรมชาติ เป้ าหมายของระบบนี้ต้ องการสร้า งความสุ ข
สมบูรณ์ให้แก่ชีวิตมนุษย์โดยใช้วิถีทางที่เรียบง่ายของการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
นพนันท์ อนุรัตน์ กล่าวว่า ขบวนการนิเวศวิทยาการเมือง หรือ Green movement ใน
ทั่วโลกมีหลักการร่วมกันคือการปฏิเสธกรอบความคิดภายใต้กระบวนทัศน์แบบเก่า ที่มองโลกแบบ
แยกส่วนและเน้นคุณค่าความสําคัญของมนุษย์เหนือกว่าองค์ประกอบอื่นในระบบนิเวศ โดยแนวคิดนี้
4

5

5

ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 3.
6
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, นิเวศเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยาการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 190-191.
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เชื่อว่าแบบแผนความคิดดังกล่าวนี้เองคือมูลเหตุสําคัญอันนําไปสู่การก่อรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคมที่มุ่งกระตุ้นความต้องการส่วนเกินของมนุษย์ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและบริโภคอยู่ตลอดเวลา
และโครงสร้างดังกล่าวได้ขับเคลื่อนกลไกหลักที่ทําลายล้างสมดุลแห่งสังคมและระบบนิเวศมาอย่าง
ต่อเนื่อง 7
หลักการสําคัญของขบวนการนิเวศวิทยาการเมือง มีด้วยกัน 4 ประการคือ 1) นิเวศวิทยา
2) ความเป็นธรรมทางสังคม 3) ประชาธิปไตยระดับ รากฐาน และ 4) สันติวิธี ดังจะเห็นได้ว่านโยบาย
ต่าง ๆ มิได้มุ่งเฉพาะการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แต่หากเป็นการมุ่งสู่การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในทุก ๆ ด้านให้ก้าวไปสู่แนวทางการพัฒนาภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ที่มองปัญหาในทุกด้าน
เชื่อมโยงและส่งผลกระทบถึงกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาย่อมไม่อาจแยกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ออกมาจัดการอย่างโดด ๆ แต่ต้องดําเนินการปรับเปลี่ยนทั้งระบบให้คืนกลับสู่สมดุล
วิมล ไทรนิ่มนวล กล่าว “นิเวศวิทยา” ถือเป็นทฤษฎีใหม่ที่พยายามหาทางออก หรือ
แก้ปัญหาโลกหายนะและความไม่เป็นธรรมในสังคมมนุษย์ โดยได้พัฒนามาจากระบบทุนนิยมทั้งของ
เอกชนและทุนนิยมโดยรัฐ (ลัทธิสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์) โดยนําเอาองค์ความรู้ “นิเวศวิทยา” ผนวก
เข้าไปด้วย โดยเฉพาะในกระบวนการ “การพัฒนา” ด้านต่าง ๆ ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยเรียกว่า “ยุทธศาสตร์สีเขียว” 8
ยุทธศาสตร์สีเขียว แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ 1) แนวแวดล้อมนิยม (Environmentalism)
ซึ่งแนวทางนี้ยังอยู่ในกระบวนทัศน์กระแสหลักหรือทุนนิยมเสรี และ 2) แนวนิเวศนิยม (Ecologism)
กลุ่มแนวคิดนี้ยึดระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางหรือนิเวศประมาณนิยม (Ecocentrism) โดยมองว่ามนุษย์
เป็นส่วนหนึ่ งในระบบนิ เวศโลกและดํ าเนินไปตามกฎนิเวศ โดยกฎดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
จริยธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ โดยนิเวศนิยมนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็นอีก 5 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มนิเวศวิทยาแนวลึก (Deep ecology) 2) กลุ่มนิเวศวิทยาแนวสังคมนิยม (Eco socialism)
3) กลุ่มนิเวศวิทยาการเมือง (Political ecology) 4) กลุ่มนิเวศวิทยาแนวสตรีนิยม (Ecology feminism)
และ 5) กลุ่มนิเวศนิยมทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual ecology)
6

7

นพนันท์ อนุรตั น์, บนเส้นทางสีเขียว: การเมืองสีเขียว วิถีแห่งสังคมและระบบนิเวศ,
เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=
595136
8
วิมล ไทรนิ่มนวล, เหตุแห่งหายนะ ตอนที่ 3 สู่นเิ วศรัฐ, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.naewna.com/columnonline/8432
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จากการศึกษาแนวคิดในหัวข้อที่ 1 สามารถเชื่อมโยงสรุปและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับคํา
ว่า “แนวคิดการเมืองสีเขียว” ของนักวิชาการทั้งหลายที่ได้นําเสนอไว้แล้วข้างต้น ผู้ศึกษาได้นํามาสรุป
เป็นความหมายของ การเมืองสีเขียว กล่าวคือ “การเมืองสีเขียวหรือนิเวศวิทยาการเมือง ถือเป็นแนวคิด
ใหม่ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก
การยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อนําไปสู่แนวคิดการยึดธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาที่ไม่เป็น
การเบียดเบียนธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาที่มุ่งเน้นหลักความเสมอภาคทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลของหน้าที่เมือง ด้วยหลักทางธรรมชาติ ความยั่งยืน ความ
รั บ ผิ ด ชอบและความร่ ว มมื อกั น ของประชาชน หน่ ว ยงานในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ภาครั ฐ เอกชน และ
สาธารณชนทั่วไป โดยการเมืองสีเขียวถือเป็นการกําหนดนโยบายที่มุ่งสู่การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในทุก ๆ ด้านให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่คํานึงถึงปัญหาในทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องเป็นการจัดการในทุกระบบเพื่อก่อให้เกิด
ความสมดุลย์กันในทุกด้าน”
แนวคิดในระบบอุปถัมภ์
เพื่อให้ สอดคล้ องกั บวั ตถุประสงค์การวิ จัย และขอบเขตการวิจ ัย ของการศึก ษาครั้ง นี้
ครอบคลุมถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับการศึกษา โดยเน้นเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ทางด้านกายภาพของพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาพบว่าระบบอุปถัมภ์ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาพื้นที่ศึกษา ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนําแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ มาเสนอไว้ในที่นี้ด้วย ดังนี้
อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์ กล่าวว่า แนวคิดในระบบอุปถัมภ์ เป็นการจัด
ระเบีย บที่ ซ่ อ นอยู่ ภ ายใต้ ก ารจั ดระเบี ย บที่ เ ป็ น ทางการในชุม ชนเล็ ก ๆ ที่ ค วามสัม พั นธ์ ส่ ว นตั ว มี
ความสําคัญมากกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ 9
อคิน รพีพัฒน์ (2547: 49) กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์เป็นผลมาจากความเชื่อของคนไทยที่
ยึดถือความแตกต่างในระดับสูง-ต่ําของฐานะตําแหน่งเป็นหลัก โดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
แตกต่างกันในฐานะตําแหน่งเป็นแบบที่มีความสําคัญยิ่งในการจัดระเบียบทางสังคม ในด้านพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ที่สําคัญและเห็นได้ง่ายก็คือ ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่-ผู้น้อย หรือความสัมพันธ์แบบ
ลูกพี่-ลูกน้อง ความสําคัญแบบดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความไม่เสมอภาคใน
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคมก็ตาม ซึ่ง
ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เองที่เราเรียกว่า “ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์” 10
8

9

อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ระบบอุปถัมภ์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 45.
10
อาคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: ศูนย์
การศึกษานโยบายสาธารณสุข, 2547).
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โดยความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี
ทรัพยากรต่างกัน ทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงอย่างอื่น ๆ
ซึ่งอาจเป็นอํานาจทางการเมืองและสิทธิพิเศษทางสังคม
Anthony Hall (อ้างใน อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์) กล่าวว่า ผู้อุปถัมภ์
(Patron) หมายถึง บุคคลผู้มีอํานาจ สถานภาพ และอิทธิพล โดยบุคคลเหล่านี้จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้ที่มีอํานาจด้อยกว่าหรือเป็น ผู้รับอุปถัมภ์ (Client) ที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ปกป้อง โดยผู้อุปถัมภ์ให้ประโยชน์โดยหวังจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของสินค้า ความภักดี การ
สนับสนุนทางการเมืองและการบริการในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้รับอุปถัมภ์ของตน 11
สนิท สมัครการ กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) เป็นระบบการช่วยเหลือ
พวกพ้องซึ่งตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม (Merit system) ที่ยึดถือความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ และยังหมายรวมถึง ลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมประเภทหนึ่งซึ่งผู้ที่มี
ความสัมพันธ์แต่ละฝ่ายมีบทบาท หน้าที่ และความคาดหวังต่อกันบางประการ ซึ่งเป็นที่รับรู้หรือยอมรับ
กันตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของสังคม 12
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้อุปถัมภ์-ผู้รับบริการ (Patron-client relations) ซึ่งมีลักษณะ
ของการพึ่งพาอาศัยกันอยู่มาก แม้ว่าฝ่ายอุปถัมภ์จะเป็นผู้ให้มากกว่าก็ตามแต่ก็มิได้เป็นการให้เปล่า
ผลตอบแทนจากผู้รับบริการจะมีให้แก่ผู้อุปถัมภ์เสมอ แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ในด้านวัตถุก็อาจเป็นด้าน
จิตใจ ความจงรักภักดีหรือการไปออกเสียงลงคะแนนให้ เป็นต้น ลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้มี
องค์ประกอบของความเป็นมิตรอยู่ด้วยแต่เป็นมิตรภาพที่ขาดดุลยภาพ (Lob-sided friendship) ใน
แง่ที่ว่าฝ่ายหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไป เป็นการใช้ความสนิทสนมคุ้นเคยกันแสวงหา
ผลประโยชน์จากกันหรือจากผู้อื่น (Instrumental friendship) โดยสรุประบบอุปถัมภ์มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เด่น ๆ ดังต่อไปนี้คือ
1. เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะค่อนข้างถาวร (Relatively permanent)
2. เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต่างตอบแทน (Reciprocal)
3. เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างหวังผลประโยชน์จากกันและกัน (Interest orientation)
4. ผู้อุปถัมภ์ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าจะให้ทางด้านวัตถุแก่ฝ่าย
ผู้รับบริการซึ่งมีฐานะด้อยกว่า และ
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อมรม พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ระบบอุปถัมภ์, 27.
12
สนิท สมัครการ และคณะ, “ระบบอุปถัมภ์,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปศาสตร์:
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์ (นนทบุร:ี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2545), 25-26.
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5. ผู้รับบริการจะตอบแทนด้วยความจงรักภักดีหรือบริการอื่น ๆ ที่ตนสามารถทําได้
ชยันต์ วรรธนะภูติ กล่าวว่า กรอบคิดแบบโครงสร้าง การงานหน้าที่มองเห็นการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์เป็นสาระสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ได้รับอุปถัมภ์ โดยในทัศนะของ
อคิน รพีพัฒน์ ได้กล่าวว่า การรวมตัวของคนในสังคมไทยเป็นไปตามแนวดิ่งระหว่างคนที่มีฐานะ
อํานาจและยศศักดิ์แตกต่างกัน “ความสัมพันธ์แบบลูกพี่-ลูกน้อง หรือแบบผู้ใหญ่-ผู้น้อย หลาย ๆ สาย
สัมพันธ์ที่มีต่อคน ๆ หนึ่งซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ ทําให้เกิดกลุ่มชนิดหนึ่งที่เรียกว่า กลุ่มอุปถัมภ์ (Entourage)
ซึ่งประกอบด้วยผู้นําคนหนึ่งกับลูกน้องจํานวนหนึ่ง ผู้นําสามารถผูกพันความจงรักภักดีของลูกน้องไว้
ได้โดยการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ลูกน้องได้อย่างเป็นที่พอใจของลูกน้องโดยทั่วหน้ากัน แนวความคิด
เกี่ยวกั บกลุ่ม อุปถัม ภ์ (หรือกลุ่ มแนวดิ่ง) เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากและช่วยให้เราเข้าใจลักษณะกลุ่ม
ประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทยได้ดี ซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มผลประโยชน์ (กลุ่มแนวนอน) หรือชนชั้นใน
ความหมายของ Weber ว่า 13
1. กลุ่ ม อุ ป ถั ม ภ์ เ กิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ข องคนต่ า งฐานะ ยศศั ก ดิ์ อํ า นาจบารมี ที่ ไ ด้
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่วนกลุ่มแนวนอนเกิดจากคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีความคิดคล้าย ๆ
กัน มารวมกัน
2. คนที่ ม ารวมในกลุ่ ม อุ ป ถั ม ภ์ ต่ า งมุ่ ง พึ่ ง พาหาประโยชน์ จ ากหั ว หน้ า กลุ่ ม ซึ่ ง เป็ น ผู้
อุปถัมภ์ในขณะที่สมาชิกของกลุ่มอีกชนิดหนึ่งมารวมกันเพื่อปรึกษาหารือ หาทางป้องกันหรือเพิ่มพูน
ผลประโยชน์ให้กลุ่ม
3. ความยั่งยืนของกลุ่มอุปถัมภ์ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลที่เป็นผู้อุปถัมภ์ ขึ้นกับอํานาจบารมี
และความสามารถที่จะแจกแจงผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกกลุ่ม สําหรับกลุ่มแนวนอนนั้นความยั่งยืน
ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกจะมีผลประโชน์ร่วมกันหรือไม่ หรือมีอุดมคติที่ทุกคนเห็นชอบว่าถูกต้องหรือไม่
โดยยึดถือหลักการเป็นหลัก
4. การแลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระในกลุ่มอุปถัมภ์เป็นไปได้โดยยาก สมาชิกกลุ่มแต่
ละคนต่างต้องการที่จะให้ผู้นํารักชอบเพื่อจะได้ผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้นจึงมักจะมีการประจบ
สอพลอ หรือมีการเกรงใจผู้นํากลุ่ม
5. ในกลุ่มอุปถัมภ์ในสังคมไทย สมาชิกกลุ่มมักจะมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน หรือ
แข่งขันกัน ที่จะทําให้หัวหน้ากลุ่มให้ผลประโยชน์แก่ตนมากกว่าคนอื่น ส่วนสมาชิกของกลุ่มแนวนอน
มักจะแข่งขันในการแสดงความคิดเห็น หรือทํากิจกรรม เพื่อให้คนในกลุ่มยอมรับ
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ชยันต์ วรรธนะภูติ, รวมบทความและข้อเขียนในวาระครบรอบอายุ 60 ปี ม.ร.ว.
อคิน รพีพัฒน์ (ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536), 63-65.
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6. ในกลุ่ ม อุ ป ถั ม ภ์ ที่ หั ว หน้ า กลุ่ ม กระทํ า กิ จ กรรมหรือ ติ ด ต่ อกั บ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ภายนอกแต่เพียงผู้เดียว สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถควบคุม หรือขัดแย้งการกระทําของหัวหน้ากลุ่มได้
เลย เพราะความกลัวว่าหัวหน้ากลุ่มจะไม่แบ่งผลประโยชน์ให้ ในขณะที่การรวมตัวของกลุ่มแนวนอน
นั้น หัวหน้ากลุ่มจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของทุกคนเป็นสําคัญ และสมาชิกจะสามารถควบคุมการ
ทํางานของกลุ่มโดยสมาชิก
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าวไว้ว่า ลักษณะอุปนิสัยที่ยึดมั่นในระบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์
ของคนไทยจะเป็นแบบผู้นํา-ผู้ตาม ลูกพี่-ลูกน้อง หรือผู้ใหญ่-ผู้น้อย ความสัมพันธ์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จากการรวมกันของพวกพ้องที่มีผลประโยชน์ต้องกัน
พ้องกัน และเหมือนกันแล้วใช้พลังกลุ่มพลังอํานาจนั้นไปดึงงานถ่วงงานเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิ
ชอบ 14
จักษวัชร ศิริวรรณ กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์อันเกิดจากลักษณะเฉพาะของ
สังคมที่มีการให้ความช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน การอํานวยประโยชน์ให้แก่กันและกันใน
ลั ก ษณะของการอะลุ้ ม อล่ ว ย ช่ ว ยเหลื อ ผ่ อ นผั น เบาให้ กั น นี้ ได้ มี พั ฒ นาการของกลไก ขั้ น ตอน
กระบวนการ และเครือข่ายเรื่อยมา 15
ระบบอุปถัมภ์ สื่อความหมายเกี่ยวข้องกับ 1) อํานาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง ผู้มี
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่สามารถดําเนินการหรือจัดการงานใด ๆ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอืน่
ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบก็ตาม 2) ผลประโยชน์ (Benefit) หมายถึง ผลประโยชน์ที่เคยได้รับ
ได้รับไปแล้ว อาจได้รับ และ/หรือ ผลประโยชน์ที่กําลังจะได้รับ อันเป็นไปเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของผู้อุปถัมภ์ที่เอื้ออํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้รับอุปถัมภ์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในรูปธรรม นามธรรม
หรือผลประโยชน์ในทางตรงหรือผลประโยชน์ทางอ้อม เป็นต้น และ 3) สายสัมพันธ์ (Connection)
หมายถึง สายสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ ไม่ว่าจะเป็นสายสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อม
ก็ตาม ซึ่งสายสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นเชื่อมโยงกับความไว้วางใจระหว่างกัน และอาจเชื่อมโยงกับผลประโยชน์
รวมถึงความคาดหวังในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต โดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งใน
แนวดิ่งและแนวราบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้มีอํานาจหน้าที่
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วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยทีเ่ ป็นอุปสรรค์
ต่อการพัฒนาประเทศและการปฏิรูประบบราชการ, เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.charuaypontorranin.com/images/column_1379206764/Bad%20charactetrs
.pdf
15
จักษวัชร ศิริวรรณ, ระบบอุปถัมภ์ กับ การบริหารงานแบบสองมาตรฐาน, เข้าถึงเมือ่
25 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=738483
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นวพร เรื องสกุ ล กล่ าวว่า ระบบอุปถัม ภ์เป็นระบบความสั ม พั นธ์ที่บุคคลสองฝ่ ายที่มี
สถานภาพสั ง คมไม่ เ ท่ า เที ย มกั น แต่ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ได้ เ พราะมี ลั ก ษณะต่ า งตอบแทนกั น และกั น มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และมีความเป็นเพื่อนระหว่างกันอยู่ด้วย ระบบอุปถัมภ์อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ
ได้แก่ 1) ระบบอุปถัมภ์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั่ว ๆ ไป 2) ระบบอุปถัมภ์ในวงราชการ และ
3) ระบบอุปถัมภ์ระหว่างข้าราชการกับนักธุรกิจ 16
จากการศึกษาความหมายและแนวคิด “ระบบอุปถัมภ์”จากนักวิชาการทั้งหลายที่ได้นํา
เสนอไว้ข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์เพื่อนํามาหาข้อสรุปเป็นความหมายของ ระบบอุปถัมภ์ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ แนวคิดระบบอุปถัมภ์ (Patronage system)
หมายถึง “ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่เกิดจากความเชื่อและวัฒนธรรมที่มีมาแต่ในอดีต อันได้แก่
การยึดถือความแตกต่างในชนชั้น วรรณะ ความสูง-ต่ําของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการ
ยึดติดกับความสัมพันธ์ระบบผู้ใหญ่-ผู้น้อย ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ ลูกพี่-ลูกน้อง ซึ่งความ
สัมพันธ์ดังกล่าวเกิดจากความไม่เสมอภาคในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือผลประโยชน์ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ อีกทั้งยังหมายรวมถึง ความไม่เสมอ
ภาคในส่ ว นของอํ า นาจ สถานภาพ และอิ ท ธิ พ ลในสั ง คม ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ กั น ในลั ก ษณะนี้ เ ป็ น
ความสัมพันธ์ที่แต่ละฝ่ายมีบทบาท หน้าที่ และความคาดหวังต่อกันบางประการซึ่งต่างตอบแทนกัน
และกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยมีลักษณะของความช่วยเหลือ อุปถัมภ์
อํานวยประโยชน์ใ ห้แ ก่ กัน และกั น ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าระบบอุ ปถัม ภ์ มีลักษณะตรงกั นข้ามกั บ ระบบ
คุณธรรม (Merit system) ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ระบบอุปถัมภ์ สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับ 1) อํานาจ
หน้าที่ (Authority) 2) ผลประโยชน์ (Benefit) และ 3) สายสัมพันธ์ (Connection)”
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แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน: แนวทางการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืนไร้ความขัดแย้ง
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญซึ่งส่งผลให้การเติบโตของ
เศรษฐกิจย้อนกลับมาสร้างปัญหาและส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นที่แน่ชัดว่าหาก
การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนยังคงดําเนินต่อไปในที่สุดแล้วความเจริญทางเศรษฐกิจก็ไม่อาจดํารงอยู่ได้หาก
ต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมหรือหมดไป นอกจากนี้การพัฒนาที่เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ
ได้สร้างผลกระทบให้แก่สังคมไทย ดังนั้นในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงนิยาม ความหมายของ การพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อเป็นการตอบสนองแนวทางการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืนไร้ความขัดแย้ง โดยมีหน่วยงาน
และนักวิชาการหลายคนได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้
16

นวพร เรืองสกุล, คิดใหม่กับระบบอุปถัมภ์, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึง
ได้จาก http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q1/article2005march16p1.htm

23
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The World Commission on
Environment and Development) (อ้างใน จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม) ให้
คํานิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สนองความต้องการของปัจจุบัน
โดยไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหายหรือเสื่อมโทรม หรือทําให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงไป จนทําให้
คนรุ่นหลัง ในอนาคตซึ่งก็มีความต้องการของเขาอยู่จะไม่สามารถสนองความต้องการของเขาได้
เต็มที่” 17
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (อ้างใน จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม)
ได้นิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า หมายถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ คือทําให้เกิดเป็น
องค์รวม หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะ
อีกอย่างหนึ่ง คือมีดุลยภาพหรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ การทําให้กิจของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ นั่นก็คือการกําหนดแนวทางการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านมนุษย์โดยให้คุณค่าทาง
วัฒนธรรมรวมอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย 18
Global ecology handbook (อ้างใน จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม)
กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือนโยบายที่สนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบันโดยต้องไม่
ทําลายทรัพยากรที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต ทั้งนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่
ยั่งยืน ซึ่งก็คือสังคมที่สนองความต้องการของตนได้โดยไม่ทําให้สัตว์จําพวกอื่นและประชาชนรุ่นต่อ ๆ
ไปในอนาคตต้องยอมลดความต้องการของเขา เพราะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหลือให้คนรุ่นหลังอีก
ต่อไป 19
จุ ฑ าทิ พ คล้ า ยทั บ ทิ ม กล่ า วว่ า การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ ส นองความ
ต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม หรือสร้างความเสียหายให้ทรัพยากรธรรมชาติ
จนทําให้คนรุ่นหลังไม่สามารถสนองความต้องการของเขาได้เต็มที่ กล่าวคือคนในรุ่นปัจจุบันอยู่อย่างมี
ความสุข คนในอนาคตก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วย ทั้งนี้การจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
ต้องทําให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้านคือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม และ 3) ด้านระบบนิเวศโดย
การพัฒนาทางเศรษฐกิจจําเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการให้การคุ้มครองสภาพแวดล้อม 20
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จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม, 112.
18
เรื่องเดียวกัน, 113.
19
เรื่องเดียวกัน, 112-113.
20
เรื่องเดียวกัน, 114.

24
สมพร เทพสิทธา ได้กล่าวถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ดังนี้ การพัฒนายั่งยืน คือการพัฒนาที่
สมดุลใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2) มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
และ 3) มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ทําให้ดีกว่าเดิมในปัจจุบันและไม่
ขัดขวางการพัฒนาที่ให้ดีกว่าในอนาคต และสนองตอบความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่
กระทบกระเทือนต่อความสามารถของคนรุ่นต่อไป 21
Corson (อ้างใน ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน) นิยามความหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนว่า คือ นโยบายที่สนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน โดยไม่ต้องทําลายทรัพยากรซึ่ง
จะเป็นที่ต้องการในอนาคต 22
ฉลอง โชติกะคาม กล่าวว่า การพัฒนาแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถพิทักษ์รักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวันนี้ให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานไปถึงอนาคตเพื่อสนองความต้องการ
ของชนรุ่นปัจจุบันด้วย 23
ธนากร สังเขป กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องไม่ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 24 ดังนี้
1. แนวคิ ด การพั ฒ นาเชิ ง วั ฒ นธรรม กล่ า วคื อ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมให้นําวัฒนธรรมมาเป็นแกนกลางหรือเป็นหัวใจของการพัฒนาในช่วงนั้น โดยมิติทาง
วัฒ นธรรมให้ความสํ าคั ญ กับมนุ ษ ย์ แ ละวั ฒ นธรรมให้รวมอยู่ ใ นกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ และสั งคม
รวมทั้งการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย
2. แนวคิ ดทางธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ ม กล่า วคือ การพั ฒ นาจะยั่งยืนได้ จะต้องยึ ด
หลักการดําเนินชีวิตและการพัฒนาที่เป็นแนวทางสายกลาง ทางสายกลางในด้านเศรษฐกิจ และด้าน
ระบบนิเวศ โดยมีความสามารถที่จะวิวัฒน์ศักยภาพของมนุษย์ (Evolvability) เป็นตัวสอดแทรกซึ่ง
จะต้องสมดุลกลมกลืนกันไป โดยสอดคล้องกับหลักคําสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนา
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สมพร เทพสิทธา, การพัฒนาแบบยัง่ ยืน (กรุงเทพฯ: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537), 59-60.
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ธนากร สังเขป, การพัฒนาทีย่ ั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 120.
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ฉลอง โชติกะคาม, การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน (กรุงเทพฯ: เซ็นเตอร์ดิสคัพเวอรี,
2542), 38.
24
ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน, 15-21.
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3. แนวคิดการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา วิถีแห่งพุทธ เป็นแนวการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยใช้หลักธรรมคําสอนมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนําไปสู่ความยั่งยืนสูงสุด (นิพพาน)
ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาตาม
แนวทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นรากเหง้าของมนุษย์และเป็น
รากเหง้าของสังคม เป็นมรดกตกทอดที่ต่อยอดและพัฒนามา เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้า
ของมนุษย์และสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทําให้
มนุษย์ทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาที่เน้นความเป็นธรรมชาติ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือ ชีวิตเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเอง
(Paradox) เป็นความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามที่ไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้ แต่ถ้าเรียนรู้ที่จะสร้างความ
สมดุล (Balance) ก็จะได้ประโยชน์ทําให้โลกมนุษย์เจริญก้าวหน้า พาราดอกซ์ที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งอาจ
เรียกว่า โลกปฏิทัศน์ (World of paradox) ซึ่งแสดงถึงความขัดแย้งของโลก 2 ขัน้ หรือ โลก 2 ทาง จะมี
จุดตัดซึ่งเป็นจุดสมดุลที่จะทําให้โลก 2 ทางมาบรรจบกันเป็นมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) ตอบสนอง
ความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้น สรุปคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมมีดุลย
ภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันและในอนาคตอย่างเท่าเทียมกัน
ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาเพื่อบรรลุถึง
ความต้องการของมนุษยชาติในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นการลดทอนหรือเบียดบัง
โอกาสที่จะบรรลุความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในรุ่นต่อไปด้วย 25
ปาจรีย์ ทองสนิท กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การตอบสนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งแสดงถึงหลัก
ความยุติธรรมระหว่างคนสองรุ่น และความยุติธรรมระหว่างกลุ่มคนภายในรุ่นเดียวกัน ซึ่งหลักการณ์
ดังกล่าวนี้ต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้สังคมบรรลุเป้าหมายของคําว่า ยั่งยืน 26
24

25

25

ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล, “การพัฒนาอย่างยั่งยืน,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน, 19.
26
ปาจรีย์ ทองสนิท, แนวคิดในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน, เข้าถึงเมื่อ
20 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://phnumis.health.nu.ac.th/phnu/ckeditor/upload/
files/1379315905_789.pdf

26
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ได้กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 1) มุมมองเชิงสิ่งแวดล้อม
ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 2) มุมมองเชิงการเมืองการจัดการ การมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม
3) มุมมองเชิงเศรษฐกิจ ไม่เกินกําลังความสามารถทางการเงินที่เป็นอยู่ และ 4) มุมมองเชิงโครงสร้าง
สังคม สร้างพื้นฐานและศักยภาพที่มั่นคงในทุกระดับโดยเฉพาะระดับรากหญ้า 27
ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้ให้คํานิยามว่า การพัฒนา (Development) เป็นการตอบรับการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความยั่งยืน (Sustainable) เป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากการพัฒนา
โดยการพัฒนานั้นจะไม่ทําลายความเป็นธรรมชาติให้หมดไป และมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะ
เกิดขึ้นน้อยที่สุด 28
26

27

ภาพที่ 2 ภาพแสดงความหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable development)
(ดัดแปลงมาจาก ธราวุฒิ บุญเหลือ, แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน
กรณีศึกษาในประเทศอังกฤษ)
27

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, การพัฒนาอย่างยั่งยืน: การปฏิรูปภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก www.nesdb.go.th/portals/0/news/
annual_meet/46/.../presentE3_3.ppt
28
ธราวุฒิ บุญเหลือ, “แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน กรณีศึกษา
ในประเทศอังกฤษ,” ใน เอกสารสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยา
มหาสารคาม, 2.

27
นิชา ตันติเวส กล่าวว่า แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเป็นแนวทางที่ผสานรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนเมือง ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ให้ควบคู่และสอดคล้องอย่างเท่า
เทียมกัน โดยจากแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผ่านมา รูปแบบแนวทางการ
พัฒนานั้นมุ่งเน้นความเจริญก้าวหน้าเพียงในมิติของเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยปราศจากการคํานึงถึง
ความสําคัญในมิติเชิงสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่เข้าใจผิดว่า แนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นจะให้ความสําคัญเฉพาะในเชิงทางด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว ส่งผล
ให้แนวคิดดังกล่าวถูกมองในแง่ลบจากเหล่านักธุรกิจ นักลงทุน และประเทศอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ในทั้งที่จริงแล้วแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ต้องให้ความสําคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน 29
จากการศึกษาแนวคิดในหัวข้อที่ 3 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ และสรุปถึงหลักการแนวคิดจาก
นักวิชาการ และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งหลายที่ได้
นําเสนอไว้ดังกล่าวข้างต้น เพื่อหาข้อสรุปที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ โดยสรุปได้ว่า
“แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” หมายถึง “การบูรณาการองค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง การปรับดุลย
ภาพของมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่
ตอบสนองความต้องการในปัจจัยของมนุษย์ โดยยึดหลักการดําเนินชีวิตและการพัฒนาที่เป็นแนวทาง
สายกลาง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของสิทธิมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันที่ไม่เป็นการ
เบียดเบียนสิทธิของมนุษย์ในยุคต่อไป โดยวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก็เพื่อสร้าง
สั ง คมที่ ยั่ ง ยื น สั ง คมที่ มี ค วามเป็ น ธรรม การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี รวมถึ ง การมี เ ศรษฐกิ จ ที่ มี ก าร
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่แท้จริงจะต้องทําให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน อันได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม และ
3) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยปรับดุลยภาพของมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ”
28

29

นิชา ตันติเวส, “องค์ประกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒนพิบูล จํากัด
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 19.
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เอกสารการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในหัวข้อนี้เป็นการศึกษาถึงงานวิจัย รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
งานวิจัยที่คล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยเป็นการศึกษาเนื้อหาข้อมูล วิธีการศึกษา แนวทางการ
ค้นคว้า ตลอดจนข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยสรุปผลการค้นคว้าโดยมี
รายละเอียดดังนี้
แผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา
1. Pattaya tourism development 1978 โดย Japan international cooperation
agency (JICA) องค์ประกอบหลักของแผนการพัฒนานี้ ได้เน้นในการพัฒนาในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน
และการรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งตอบสนองกับสภาพปัญหาในพื้นที่ปัจจุบัน โดยผล
การศึกษาได้แบ่งการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และที่ต้องการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยได้แบ่งพื้นที่ศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยา
พื้นที่เกาะล้าน และส่วนที่ 2 พื้นที่พักอาศัยของประชาชนท้องถิ่นบริเวณเมืองพัทยา และนาเกลือ โดย
สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 พื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยา และพื้นที่เกาะล้าน ได้แก่
1. โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่
1.1 ระบบระบายน้ําเสีย
1.2 ระบบการระบายน้ํา
1.3 ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
2. โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่
2.1 ระบบกําจัดขยะ
2.2 ถนน และระบบคมนาคมขนส่ง
ส่วนที่ 2 พื้นที่พักอาศัยของประชาชนท้องถิ่นบริเวณเมืองพัทยา และนาเกลือ ได้แก่
1. โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่
1.1 ระบบระบายน้ําเสีย
1.2 ระบบการระบายน้ํา
2. โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่
2.1 ระบบกําจัดขยะ
2.2 ถนน และระบบคมนาคมขนส่ง
2. Eastern seaboard-regional environmental management 1986 โดย
Office of the national environment board with seatec international usaid/dtec emerging
problems in development program โดยแผนแม่บทนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นการวางรากฐานสําหรับ
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พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการวางแผนการจัดการในระดับภูมิภาค
ดําเนินการโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และต่อมาได้รับการสนับสนุนและให้คําปรึกษาจาก United
States Agency for International Development (USAID) โดยรายงานได้นําเสนอวัตถุประสงค์
ของการเตรียมการวางแผนปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการวางแผนการจัดการทรัพยากร
เพื่อเตรียมแผนการดําเนินการสําหรับรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 30 โดยวัตถุประสงค์หลักของแผนการ
พัฒนาพื้นที่ทางภาคตะวันออก ได้แก่
2.1 การวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับภูมิภาค
2.2 การวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งตะวันออก
2.3 การวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศในระดับภูมิภาค
2.4 การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
2.5 การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับการพัฒนาพื้นที่
2.6 การวางแผนการจัดการสัตว์ป่าและลุ่มน้ํา ป่าไม้
2.7 การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา
โดยบทสรุปของการจัดการแผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการพื้นที่เมืองพัทยา
2. แผนการจัดการพื้นที่จังหวัดชลบุรี และ บ้านเพ จังหวัดระยอง
3. การจัดการทรัพยากรน้ําบริเวณชายฝั่งทะเล
4. การจัดการควบคุมมลพิษสําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด และแหลมฉบัง
5. แผนการดําเนินจัดการพื้นที่ชุมชนที่มีอยู่
6. แผนการดําเนินการโครงการจัดการลุ่มน้ํา ป่าไม้ และการจัดการสัตว์ป่า
7. การดําเนินการตรวจสอบ พื้นที่ในระดับภูมิภาค
8. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
9. แผนแม่บทในการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉิน
10. การพัฒนาจัดตั้งสถาบันการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
29
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Office of the National Environment Board with Seatec International,
“Final Report Eastern Seaboard-Regional Environmental Management Plan,”
September, 1986.
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3. แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2532 โดย Japan international
cooperation agency (JICA) โดยวัตถุประสงค์หลักของแผนแม่บทฉบับนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูเมือง
พัทยาให้เป็นสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เพื่อสนองบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาคของชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรท้องถิ่น โดย JICA
ได้ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ของเมืองพัทยาที่เกิดขึ้น โดยได้เสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูบูรณะเมือง
พัทยา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ของเมืองพัทยา 5 โครงการ และเป็นโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลของเมืองพัทยา 4 โครงการ รวมเป็น
9 โครงการดังนี้ 31
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ตารางที่ 1 แสดงประเภทโครงการฟื้นฟูบูรณะเมืองพัทยา ตามแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา
พ.ศ. 2532
โครงการแก้ปญ
ั หาและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงพืน้ ที่หน้าทะเล

1. โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย

1. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา

2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา

2. โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้

3. โครงการก่อสร้างและขยายระบบประปา

3. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะล้าน

4. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. โครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยา

5. โครงการก่อสร้างถนนพัทยาสาย 3
จากแผนแม่บทฉบับดังกล่าวทางกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ดําเนินการ
เพื่อนําไปสู่การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2537
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กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
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4. โครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่อมโยง พ.ศ.2552 โดยสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ โดย
เป้า หมายในการพัฒ นาพื้น ที่พิเ ศษเพื่อ การท่อ งเที่ย วที่ยั่ง ยืน ระดับ ภาคของพื้น ที่ช ายฝั่ง ทะเล
ตะวันออก เป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือ Sustainable Development (SD) คือ การสร้างความ
สมดุลในทุก ๆ ด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ 32
ดังนั้น การจัดทํา “แผนแม่บทการบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่
เชื่อ มโยง” มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้มีก ารพัฒ นาและรัก ษาสิ่ง แวดล้อ มเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนและชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น
โดยแผนแม่ บ ทได้ นํ า เสนอโครงการออกแบบพัฒ นาพื ้น ที ่เ มือ งพัท ยาและพื ้น ที ่เ ชื ่อ มโยง โดย
โครงการเร่งด่วน ได้แก่
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Pattaya intermodal
center)
2. โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่หน้าหาดพัทยา (Pattaya beachfront revitalization)
3. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือ
4. โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย
รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ. 2537 โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียร์ จํากัด, บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท Scott Wilson Kirkpatrick company
limited หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
สืบเนื่องจากแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2532 โดยเป็นโครงการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชายฝั่งทะเลของเมืองพัทยา ซึ่งรวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูบูรณะและ
พัฒนาเมืองพัทยาประกอบด้วยโครงการย่อย ๓ โครงการ คือ 1) โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ 2)
โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา และ 3) โครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยา โครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีเพียง
โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาเท่านั้น
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สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,”
สิงหาคม 2553.
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2. โครงการติดตามแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาด พ.ศ.2544 โดยบริษัททีมคอนซัลติ้ง
เอนจิเนียร์ จํากัด หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยหลังจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เห็นชอบโครงการถมทะเลพัทยาใต้และ
โครงการฟื้นฟูชายหาดพัทยาแล้วนั้น ในปี 2544-2547 กรมโยธาธิการได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาทําการ
สํารวจชายหาด เพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการกัดเซาะจริงหรือไม่โดยตั้งข้อสมมุติฐานไว้ว่าจะต้องมีการกัด
เซาะอย่างมีนัยสําคัญ 33 กล่าวคือมีการกัดเซาะไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรต่อปี โดยไม่กลับคืน โดย
หลังจากมีการสํารวจทุกเดือน ทุกฤดูกาล เป็นเวลา 3 ปี โดยจัดทําเป็นรูปตัดทางขวางของหาดทราย
ชายหาดพัทยาเปรียบเทียบกัน และรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายของทรายตามฤดูกาล และยังไม่พบว่า
มีการกัดเซาะอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงได้มีมติให้ชะลอโครงการนี้ไว้
3. โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา พ.ศ.2547 โดย บริษัท แอสดีคอน
คอร์ปอเรชั่น จํากัด หน่วยงานรับผิดชอบ เมืองพัทยา จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2541
เห็นชอบกับแผนการรื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ จํานวน 101 อาคาร ตามที่กรมโยธาธิการ
และจังหวัดชลบุรีเสนอ ซึ่งในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นว่าให้ชะลอการรื้อถอนอาคารรุกล้ํา ออกไป 3 ปี
เป็นเหตุให้เมืองพัทยาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ได้ทบทวนเพื่อหาข้อสรุปในการจัดการพื้นที่
โดยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลกระทบกับทุก
ฝ่ายให้น้อยที่สุด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่าวพัทยาใต้ เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณอ่าวพัทยาใต้ที่เสื่อโทรมให้ดีขึ้น รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร
ปัญหาน้ําเสีย ขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด และเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของอ่าวพัทยาใต้ 34 โดย
การนําเสนอให้พื้นที่บริเวณอ่าวพัทยาเป็นพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไป
4. โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2555 โดยสถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานรับผิดชอบ กรมเจ้าท่า ในปี พ.ศ.2552 กรมเจ้า
ท่าได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทําการศึกษาโครงการเสริม
ทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูบูรณะชายหาด
พัทยาจากปัญหาการถูกกัดเซาะมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อให้ชายหาดพัทยากลับมาเป็นแหล่ง
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สํานักการช่าง เมืองพัทยา, “สรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,”
กุมภาพันธ์ 2554.
34
เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม
2547.
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ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญของประเทศต่อไป โดยผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ให้มีการเสริมทรายบริเวณ
ชายหาดพัทยาตั้งแต่บริเวณโค้งดุสิตถึงบริเวณพัทยาใต้ ออกไปประมาณ 35 เมตร เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพชายหาดเดิม ที่ ถูกกั ดเซาะไปในอดีต โดยโครงการดั งกล่ าวอยู่ระหว่างดํ าเนิ นการจัดหา
งบประมาณเพื่อดําเนินการต่อไป
5. โครงการประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งพั ท ยา โดยบริ ษั ท พิ สุ ท ธิ์
เทคโนโลยี จํากัด, บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จํากัด หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักการช่าง เมือง
พัทยา โดยสรุปผลของการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองพัทยา พ.ศ.2546 ว่าควรมีการปรับปรุงผังเมือง
รวม โดยคงเขตผังเท่าเดิม แต่ทําการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรัปปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง
และปรับปรุงข้อกําหนด 35 โดยรายงานได้แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของเมืองทั้งในด้านพื้นที่และ
ประชากร การสนับสนุนให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ
และบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า แผนแม่บทรวมถึง
แผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของเมืองพัทยาตั้งแต่ในอดีตได้มุ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาเมืองไปสู่
เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ การมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อ
นําไปสู่การกระตุ้นในส่วนของภาคเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม การพัฒนาโดยมองข้ามผ่านปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการศึกษาต่าง ๆ ได้มีกล่าวถึงการแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวไม่ได้นํามาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงกฎหมาย ข้อ
ระเบียบต่าง ๆ ที่ถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนา จึงเป็นสาเหตุทําให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้น
และยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2557)
34

สรุปเนื้อหา องค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาองค์ ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง ได้แ ก่ แนวคิดการเมืองสีเขียว
แนวคิดในระบบอุปถัมภ์ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเอกสารการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ แนวทางในการลดผลกระทบต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้นั้นควรมุ่งเน้นการพัฒนาที่ลดผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึง
การพัฒนาที่ยึดหลักความเสมอภาค อันได้แก่ การกําหนดแผน นโยบายการพัฒนาที่มุ่งสู่การปฏิรูป
การเปลี่ยนแปลงของเมืองในทุกมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความ
35

2553.

เมืองพัทยา, “โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา,” เมษายน
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สมดุลย์ของเมือง จะเห็นได้ว่าในอดีตการชูนโยบายเศรษฐกิจเป็นหลักส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลกระทบทางด้านสังคม และที่สิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการประกอบ
ธุรกิจในพื้นที่โดยไม่ยึดหลักของกฎหมายและข้อระเบียบ อาทิเช่นการก่อสร้างอาคารรุกล้ําบริเวณ
พื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ การกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ ของผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ของผู้ อุ ป ถั ม ภ์ แ ละผู้ รั บ อุ ป ถั ม ภ์ ใ นพื้ น ที่ อั น เกิ ด จากการแลกเปลี่ ย นทรั พ ยากร หรื อ
ผลประโยชน์ ใ นด้ า นการเมื อง เศรษฐกิจ ระหว่า งผู้ ป ระกอบธุร กิจ ชุ ม ชน ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ อํา นาจ
สถานภาพ และอิ ท ธิพ ลในพื้นที่ ซึ่ ง ในความสัม พันธ์ นี้ส่ง ผลกระทบต่อ การบั งคั บ ใช้ กฎหมาย ข้ อ
ระเบียบอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ควรเน้นหลักคุณธรรม ยึดถือความถูกต้องสอดคล้อง
ในทุ ก ด้ า น เพื่ อ ลดข้ อ ขั ด แย้ ง ในพื้ น ที่ โดยการกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาควรมี ก ารบู ร ณาการ
องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองปัจจัยของประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการพัฒนาที่เป็นแนวทางสายกลางในทุกด้าน เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไม่เบียดเบียนสิทธิของมนุษย์ในยุคต่อไป
จากผลสรุปดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถนําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนําไปสู่ข้อสรุปผล
การศึกษา โดยเนื้อหาในส่วนของวิธีการวิจัย ข้อมูลพื้นฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะได้นําเสนอ
รายละเอียดเนื้อหาในบทถัดไป

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย (methodology) เป็นส่วนสําคัญทําให้การศึกษา
ครั้งนี้เป็นระบบ ได้รับการยอมรับในทางวิชาการ เกิดความชัดเจน ผู้อ่านเข้าใจง่าย การนําเสนอจึง
ต้องมีขั้นตอนเป็นระบบที่ชัดเจน และใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ 1 โดยในการวิจัยเรื่อง สภาพแวดล้อม
กับการพัฒนา: กรณีศึกษาย่านชายหาดพัทยาใต้ นั้น ได้ทําการศึกษาในส่วนของทฤษฎีและองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชน โดยได้กําหนดขั้นตอน การนําเสนอ
วิธีการดําเนินการวิจัยเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) การออกแบบกระบวนการวิจัย 2) วิธีการวิจัย 3)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4) ระยะเวลาและแผนการดําเนินการวิจัย และ 5) บทสรุป
0

การออกแบบกระบวนการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความแตกต่างจากงานวิจัยทั่วๆ ไปที่มักจะเป็นเรื่องทางด้านเทคนิค
หรือศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้วางแผนทําการตัดสินใจเป็นสําคัญ โดยการศึกษาครั้งนี้ไม่เป็นการยึดเอา
หลักการ แนวคิดทฤษฎี หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก แต่เป็นการพยายามนํามาผสมผสาน
และดําเนินการศึกษาด้วยวิธีการอย่างหลากหลายเพื่อเป็นแนวทางในการหาคําตอบการวิจัย 2 ที่
สามารถใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการแก้ไข และพัฒนาพื้นที่ต่อไป
ในการวิจัยเรื่อง “สภาพแวดล้อมกับการพัฒนา: กรณีศึกษาย่านชายหาดพัทยาใต้” นัน้
สามารถสรุปขัน้ ตอนการออกแบบกระบวนการดําเนินการวิจัยได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ความรู้ หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา
1

1

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน,
(กรุงเทพฯ: โฟรเพซ, 2553), 58-59.
2
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับ
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2543), 8.
35

36
ซึ่งจะได้แสดงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการดําเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้
การนําเสนอโครงการ
การกําหนดหัวเรื่อง

การกําหนดปัญหาการวิจัย

การสํารวจโครงการเพื่อ
นําเสนอและขออนุมัติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และศึกษาเอกสาร
ข้อมูลเอกสาร อาศัยความรู้ หลักการ งานวิจัย แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้

การดําเนินการวิจัย

ข้อมูลบริบทของพื้นที่บริเวณย่าน
ชายหาดพัทยาใต้

การตรวจสอบ
Checking/examining

- การวิเคราะห์เอกสาร
- การวิเคราะห์หลักฐาน

การเฝ้าดู
- สังเกตแบบมีส่วนร่วม

การสร้างเครื่องมือการวิจัย
การเข้าถึงข้อมูล

การสอบถาม/การสัมภาษณ์
- การสัมภาษณ์กลุ่ม
- การสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะราย

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์
สรุป อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้

แผนภูมิที่ 2 แสดงการออกแบบกระบวนการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
- ภาคธุรกิจในพื้นที่องค์กรพัฒนาเอกชน
- นักวิชาการ
- ภาครัฐ
- คนท้องถิ่น
ผลกระบวนการศึกษา
จากข้อมูลภาคสนาม
สู่ข้อสรุปเข้าทฤษฎี
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วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย ในขั้นตอนที่สําคัญ ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ขั้นตอนการนําเสนอ โดยแต่ละขั้นตอนจะช่วยเติมเต็ม
ซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของบริบทพื้นที่โครงการ 3 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ โดย
การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีการตีพิมพ์ เช่น วารสาร บทความวิชาการ หนังสือ ผลงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่างๆ จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง บทความวิจัยในประเทศ และต่างประเทศที่
เผยแพร่ในเว็ปไซต์ต่างๆ รวมถึงการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ศึกษา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษา ในลักษณะข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการลงสํารวจพื้นที่ศึกษา ตามวิธีพื้นฐาน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) โดยการเฝ้าดู (Watching) 2) การตรวจสอบ
(Checking) และ 3) การสัมภาษณ์ สอบถาม-พูดคุย (Asking) โดยการเข้าถึงบริบทและเข้าถึงข้อมูล
(Indwelling) ในทุกมิติในบริบทของประเด็นที่ศึกษา 4 จนได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริง ดังนี้
2.1 โดยการเฝ้าดู (Watching) ซึ่งเป็นวิธีการเก็บข้อมูลในลักษณะผสมผสาน ได้แก่
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) โดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริบทในพื้นที่
ศึกษา ในที่นี้ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อทําการสังเกตการณ์ของบริบทพื้นที่ศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
และทําความเข้าใจปรากฏการณ์ของพื้นที่ในทุกด้าน ทุกมิติ ซึ่งใช้ควบคู่กับเทคนิคการพูดคุยสอบถาม
ร่วมกับการสังเกตด้วย
2.2 การตรวจสอบ (Checking) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) โดยการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สํารวจตรวจสอบถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม เช่น แผนพัฒนาเมือง และรายงานผลการศึกษาโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทําความเข้าใจและให้ความหมายต่อปรากฏการณ์ได้อย่างตรงไปตรงมา
และ 2) ในส่วนของการวิเคราะห์หลักฐาน (Archival analysis) ผู้วิจัยได้ทําความเข้าใจและให้
ความสําคัญกับสาระจากข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บไว้จากแหล่งต่างๆ อาทิเช่น เอกสารจากทางราชการ
การนําเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2

3

3

ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), 223-233.
4
เรื่องเดียวกัน, 223.
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2.3 การสัมภาษณ์ สอบถาม-พูดคุย (Asking) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก เฉพาะราย (In-depth interviewing) โดยการซักถามพูดคุยในลักษณะเจาะลึกเพื่อ
หาคําตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงปรากฏการณ์ของบริบทในพื้นที่ โดยคําถามมุ่งเน้นให้ผู้ให้ข้อมูล
(Informant) อธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงการอธิบายถึงเหตุผลของเหตุการณ์เพื่อให้
ครอบคลุมหัวข้อที่มีความสําคัญ และเป็นประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์และปัญหาของการวิจัย และ
2) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focused group) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่ม ในลักษณะการ
สนทนากลุ่ ม ซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบหนึ่ง โดยสืบหาข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยการสนทนากลุ่มได้เปิดให้ผู้ร่วมสนทนา โต้ตอบ ถกประเด็นปัญหา
และอภิ ป รายร่ ว มกั น เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นทั ศ นะกั น อย่ า งกว้ า งขวางในประเด็ น ต่ า งๆ เพื่ อ
จุดมุ่งหมายในการตอบวัตถุประสงค์และคําถามในการวิจัยครั้งนี้
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่มีการประกอบธุรกิจบนพื้นที่รุกล้ําชายหาด
(พื้นที่สาธารณะ) ซึ่งมิอาจจัดอยู่ในสารบบของกฎหมายได้ ดังนั้นจึงไม่อาจให้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูล
ตามกฎหมายได้โดยตรง ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เฉพาะรายและการสัมภาษณ์กลุ่ม ในส่วนของ
บางบทสนทนาที่เป็นความลับซึ่งเป็นข้อมูลกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผู้สัมภาษณ์จึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อ
ผู้ให้ข้อมูลในบางส่วนได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล
กระบวนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บข้อมูล

การลดทอนข้อมูล

การนําเสนอข้อมูล

การสรุปและยืนยันผล

ความเชื่อมโยงในกระบวนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

แผนภูมิที่ 3 แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย,
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์, 2549).
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในลักษณะ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research: PAR) 5 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ให้ข้อมูลของคนในพื้นที่ และคนภายนอกพื้นที่ ใน
การวิจัยลักษณะนี้ ผู้วิจัยถือว่า คนในพื้นที่นั้นเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลในพื้นที่ศึกษาและถือว่ามีส่วนร่วมในการ
กําหนดปัญหาร่วมกับผู้วิจัย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีมองปัญหาของคนแต่ละกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีส่วนร่วม มี 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนา
เอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท้องถิ่น โดยในส่วนของภาคธุรกิจในพื้นที่, คนท้องถิ่นถือ
เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนในพื้นที่ และในส่วนของนักวิชาการ, ภาครัฐนั้นถือเป็นคนภายนอกพื้นที่ ดังนั้น
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้เป็นการนําเอาคุณสมบัติของฝ่ายต่างๆ ที่ให้ข้อมูลในลักษณะ
ต่างๆ และนําข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างคนภายในและคนภายนอก โดยโลกทัศน์ของแต่ละ
ฝ่ายนั้นเป็นไปตามกรอบแนวคิดที่ตนยึดถือ ดังนั้นการวิจัยลักษณะนี้จึงเป็นการเชื่อมต่อสื่อสารเพื่อให้
เกิดโลกทัศน์ร่วม และความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกระบวนการทํางานที่ต่อเนื่อง (on-going process)
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเก็บข้อมูลจนถึงเมื่อสิ้นสุดการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการลดทอน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้กลุ่มที่มีความหมายร่วมกัน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของข้อมูลจนได้แบบแผนของความเชื่อมโยงที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่
ศึกษาได้ดีที่สุด 6
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการรวบรวมวิเคราะห์จาก
แหล่งข้อมูลดิบที่ได้จากความเป็นจริงในพื้นที่ศึกษา เพื่อนํามาสรุปประเด็นตามบริบทและข้อสังเกต
ของผู้วิจัย ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้กระบวนการอุปมาน
(inductive process) ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน 7 ดังนี้
2.1 การสกัดข้อมูล (unitizing) คือ การสกัดความหมายของข้อมูลที่ละส่วนซึ่งให้
ความหมายในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ค้นคว้าและสะกัดความหมายของข้อมูล
โดยจําแนกทีละส่วน เช่นการสรุปประเด็นความหมายจากบทสนทนาในการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งผลที่ได้คือหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่มีความหมายเรียกว่า “unit of meaning”
5

6

5

สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 16 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 71.
6
ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย, 226.
7
เรื่องเดียวกัน, 230.
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2.2 การจัดกลุ่มข้อมูล (categorizing) เป็นการสังเคราะห์หน่วยของข้อมูลต่างๆ ที่ได้
สกัด ไว้ จ ากทุ กแหล่ ง ตามคุ ณ ลัก ษณะที่ เกี่ ย วข้ องเชื่ อมโยงกั น โดยจัด เป็ น กลุ่ ม ใหญ่ แ ละกลุ่ ม ย่ อ ย
ตามลําดับ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้แยกลักษณะข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย ซึ่งเป็นการ
เทียบเคียงได้กับการตั้งชื่อตัวแปร ในทางปฏิบัติ
2.3 การสังเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ (pattern forming) โดยการหาความ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มของข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่นํามาอภิปรายผลการศึกษา โดยจากข้อมูลในการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของช่วงระยะเวลาที่เกิดปรากฎการณ์ทําให้ได้
ข้อสรุปที่มีความหมายตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ โดยอาจมีมากกว่า 1 แบบ
แผนเพื่อนํามาตอบปัญหาของการวิจัย
2.4 การสังเคราะห์ข้อสรุปเชิงทฤษฎี (theory constructing) เป็นการสังเคราะห์
แบบแผนต่างๆ โดยดูจากความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์
จากกระบวนการดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาครั้งนี้
เป็นการค่อยๆ กลั่นข้อมูลทีละส่วน โดยการจําแนกข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม และแบ่งตามช่วงเวลาที่มี
ความสัมพันธ์กับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ความสําคัญกับความหมายของข้อมูลทีละหน่วย
เพื่อให้ได้ข้อสรุปของบริบทพื้นที่ซึ่งเที่ยงตรงและมีความสอดคล้องกัน เพื่อนํามาสรุปผลหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงและความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกันในเชิงทฤษฎี เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากข้อมูลเชิงประจักษ์
ระดับที่ 3
การสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎีเพื่อการอธิบาย

ปัญหา และแนวทาง
การพัฒนา

ระดับที่ 2
การสร้างแบบแผนความสัมพันธ์เพื่อการอธิบาย
ระดับที่ 1
การบรรยาย/พรรณนา

ปัญหาอาคารบริเวณ
แนวชายหาดพัทยาใต้

ภาพที่ 3 ภาพแสดงระดับของการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย,
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์, 2549).

41
ข้อมูลดิบ

ข้อมูลเอกสาร/
การสัมภาษณ์

หน่วยความหมาย
C

กายภาพ

C

C

เศรษฐกิจ สังคม

C

สิ่งแวดล้อม

แนวคิด ทฤษฎี

C

C

หมวดหมู่/
หมวดหมู่ย่อย

กฎหมาย

กรอบแบบฉบับ

ภาพที่ 4 ภาพแสดงผลจากกระบวนการวิเคราะห์: จากข้อมูลเชิงประจักษ์สู่ข้อสรุปเชิงทฤษฎี
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย,
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์, 2549).
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสนามหรือวิจัย
สนามเป็นหลัก การสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ โดยแบ่งผู้มี
ส่วนร่วมเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ
4) คนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงของบริบทพื้นที่ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสอบถาม เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้บรรยายถึงความเป็นมา และ
ความคิดเห็นโดยมีแนวทางคําถาม เพื่อเป็นการหาลําดับการพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยา
ใต้ และผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยต่อการก่อรูปทางกายภาพและการตั้งถิ่นฐานของย่าน
ชายหาดพัทยาใต้ อย่างไรบ้าง และมีรายละเอียดรวมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อระเบียบ กฎหมาย แผนและนโยบาย อย่างไร
2. การกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informant) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่
ตรงตามความเป็นจริง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสุ่มกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
ตั้งแต่การเริ่มดําเนินการวิจัย โดยใช้หลักคิดและเป้าหมายของการสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล
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ได้ลุ่มลึก (Information-rich cases) เพราะต้องการสะท้อนความเป็นจริงได้ดีที่สุด 8 โดยใช้เทคนิค
วิธีการสุ่มกรณีหลากหลาย (Maximum variation sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจํานวน
ไม่ ม ากแต่ ค รอบคลุ ม ความหลากหลายมากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ 9 ซึ่ ง จะได้ ข้ อ สรุ ป ที่ ส ะท้ อ น
สถานการณ์ในทุกมิติที่ศึกษา โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวนทั้งหมด 14 คน
โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informants) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ซึ่งจําแนกเป็น
4 ฝ่าย ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น
3. กรอบในการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)
โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เฉพาะราย และการสัมภาษณ์กลุ่ม ที่มีความยืดหยุ่นของรูปแบบ ซึ่ง
ในการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงสําหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เฉพาะราย
และ 1-2 ชั่วโมงสําหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัว เพื่อจําแนกคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น
ประสบการณ์ สภานภาพในองค์กร หรือชุมชนนั้นๆ เป็นต้น
3.2 คําถามในลักษณะการสัมภาษณ์ความรู้ถึงความเป็นมาการตั้งถิ่นฐาน เพื่อเป็น
การหาลําดับการพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ และผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่เป็น
ปัจจัยต่อการก่อรูปทางกายภาพและการตั้งถิ่นฐานของย่านชายหาดพัทยาใต้ รวมถึงการรับฟังความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นคําถามลักษณะปลายเปิด โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะในการให้
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาพื้นที่ที่ครอบคลุมปัญหาในทุกด้าน ทุกมิติ เพื่อ
นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเชื่อมโยงกันโดยได้จําแนกตามโครงสร้างที่ได้ทําการศึกษาไว้ ประกอบ
ไปด้วย 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ สังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านข้อระเบียบ
กฎหมาย แผน โนโยบาย
อย่างไรก็ดี ในการศึกษาครั้งนี้ ยังได้ให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้น
เอกสารด้วย เช่น การรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ นําข้อมูล
มาตรวจสอบ โดยการตรวจสอบเอกสารถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการวิจัย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจ
ตรวจสอบองค์วามรู้ที่มีอยู่ 10 ซึ่งทําให้เข้าใจและความหมายต่อปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเข้าสู่การ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) ซึ่งเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่นักวิจัยทําความเข้าใจและให้
ความหมายต่อสาระจากข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้ว 11 จากแหล่งต่างๆ เช่น จากเอกสาร รายงาน เอกสาร
ราชการ แผน นโยบาย เป็นต้น เพื่อนําผลการวิเคราะห์มา สรุป และอภิปรายผลต่อไป
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ระยะเวลาและแผนการดําเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 รวม
ระยะเวลา 8 เดือน โดยแผนการดําเนินงานตลอดโครงการมีระยะเวลา 8 เดือน ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร 2 เดือน
2. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม 3 เดือน
3. การประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 เดือน
4. การเสนอผลการศึกษาและการจัดทําเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ 2 เดือน
ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาและแผนการดําเนินงานวิจัย
แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน 8 เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8

1. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร เช่น หนังสือ
บทความ และเอกสาร เกี่ยวกับความเป็นมา สภาพ
ทั่วไป สถิติ อํานาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
เมืองพัทยา เป็นต้น
2. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนรู้เห็น 4 ฝ่ายตามวัตถุประสงค์
การวิจัย และขอบเขตการวิจัย
3. การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
4. การเสนอผลการศึกษาและการจัดทําเป็นรูปเล่มที่
สมบูรณ์
บทสรุปวิธีการวิจัย
สรุ ป กระบวนการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการนํ า เสนอโครงการ เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก าร
ดําเนินการวิจัย โดยวิธีการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 2)
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ขั้นตอนการนําเสนอ การวิจัยครั้งนี้ให้ความสําคัญกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็นหลักซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วน
รู้เห็น โดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ
และ 4) คนท้องถิ่น เพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษาความคิดเห็นในเชิงลึก โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจํานวน 14 คน มีแนวทางคําถามคือ หาลําดับการพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้
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และผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยต่อการก่อรูปทางกายภาพและการตั้งถิ่นฐานของย่านชายหาด
พัทยาใต้ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการเก็บ
ข้อมูล ตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ และการสังเคราะห์
ข้อสรุปเชิงทฤษฎี เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาหาข้อสรุป อภิปรายผลการศึกษา

บทที่ 4
ข้อมูลพืน้ ฐานพื้นทีศ่ ึกษา
เนื้อหาภายในบทนี้เป็นการนําเสนอถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใน
ส่วนของเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านเศรษฐกิจ สังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผนนโยบาย
ความเป็นมา การตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนาเมือง
โดยการอธิบายเนื้อหาในแต่ละด้านนั้น จะได้กล่าวถึงตามช่วงระยะเวลาที่สําคัญ ที่มีส่วน
ในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ จนถึง ณ.ปัจจุบัน ซึ่ง ณ.ที่นี้จะกล่าวถึงภาพรวมความเป็นมา การตั้งถิ่น
ฐานในอดีต การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงจาก
หมู่บ้านชาวประมงสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงสงครามเวียดนาม ไปสู่ปัญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงการฟื้นฟูและการพัฒนาเมือง โดยมีแบ่งตามช่วงระยะเวลาดังนี้
ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การตั้งถิ่นฐาน) เป็นช่วงที่เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 โดยบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ
ช่วงที่ 2 พ.ศ.2502 (การตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนาพื้นที่) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากหมู่บ้านชาวประมงสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาจนกระทั่งปัจจุบัน
ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว) ในช่วงระยะเวลานี้
ถือเป็นยุคเฟื่องฟูของเมืองพัทยา ซึ่งนําไปสู่ในช่วงระยะที่เมืองประสบวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม
ช่วงที่ 4 ปี พ.ศ.2532 (ฟื้นฟูและพัฒนาเมือง) เป็นช่วงแห่งการแก้ไข และฟื้นฟูบูรณะ
เมืองจากปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ และ
ช่วงที่ 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน) ซึ่งมีการพัฒนาเมืองเพื่อนําไปสู่พื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2557)
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ลักษณะกายภาพในพืน้ ที่
โดยในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึง ความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนาเมือง ในด้าน
กายภาพของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking
Street) เมืองพัทยา ซึ่งเนื้อหาจะแบ่งตามช่วงระยะ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้
เมืองพัทยาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดชลบุรี โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ
150 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตําบลหนองปลาไหล ตําบลหนองปรือ ตําบลนาเกลือ และตําบล
ห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกับคลองกระทิงลาย ในพื้นที่ตําบล
หนองปลาไหล ทิศตะวันออกเป็นแนวขนานกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 900 เมตร) ทิศตะวันตกขนานกับแนวชายฝั่งทะเล หาดกระทิงลาย หาดวงศ์อมาตย์ อ่าวพัทยา
และหาดจอมเทียน และทิศใต้จรดพื้นที่ตําบลห้วยใหญ่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 208.10 ตารางกิโลเมตร โดย
มีความยาวชายหาดประมาณ 15 กิโลเมตร
1. ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การตั้งถิ่นฐาน)
เมืองพัทยา ตั้งอยู่ในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณทางด้านใต้ของ
จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ติดกับอําเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง โดยในที่นี้จะได้กล่าวถึงสภาพโดยรวมทางด้าน
กายภาพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีดังนี้ จังหวัดชลบุรีลักษณะภูมิประเทศผสมผสานกัน ประกอบไปด้วยที่
ราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้ําบางประกง พื้นที่สูงชันและภูเขา รวมถึง
เกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย โดยที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาของจังหวัดชลบุรี พบได้ทางด้านตะวันออก
ของจังหวัด ในเขตอําเภอบ้านบึง พนัสนิคม หนองใหญ่ ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ และบ่อทอง พื้นที่นี้
มีลักษณะสูงๆ ต่ําๆ คล้ายลูกระนาด ปัจจุบันพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปลูกมันสําปะหลัง สําหรับ
ที่ราบชายฝั่งทะเลนั้นพบตั้งแต่ปากแม่น้ําบางปะกงถึงอําเภอสัตหีบ เป็นที่ราบแคบๆ ชายฝั่งทะเล มี
ภูเขาลูกเล็กๆ สลับเป็นบางตอน โดยพื้นที่บริเวณอําเภอศรีราชานั้นเป็นต้นน้ําของอ่างเก็บน้ําบางพระ
เป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคหลักแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยจังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160
กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เกิดเป็นหน้าผาหิน หาดทรายทอดยาว ป่าชายเลน ชายหาดฯลฯ
ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือกําบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี อาทิ ท่าจอดเรือรบที่
อําเภอสัตหีบ เป็นต้น สําหรับเกาะสําคัญมีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะ โดยเกาะเหล่านี้ทําหน้าที่เป็น
ปราการธรรมชาติ ช่วยป้องกันคลื่นลม ทําให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่ ต่างจากจังหวัดระยอง
จั น ทบุ รี และตราด ซึ่ ง มั ก มี ค ลื่ น ใหญ่ ก ว่ า ด้ ว ยเหตุ นี้ เ องชายฝั่ ง ของชลบุ รี จึ ง เต็ ม ไปด้ ว ยท่ า จอด
เรือประมง และเหมาะแก่การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ด้วย
ความที่จังหวัดชลบุรีนั้นมีภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย ทําให้มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ประมง อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว การ
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คมนาคม จะเห็นได้ว่าศักยภาพในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อการพัฒนาที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวนั้นเมืองพัทยาถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในทําเลที่ตั้งที่มีความ
เหมาะสม โดยประกอบไปด้วยพื้นที่เนินเขาเตี้ย พื้นที่ราบและรวมถึงชายหาดอ่าวพัทยา 1
โดยพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ เมืองพัทยาเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ จากแผนที่
สํารวจโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักผังเมืองเดิม) ในปี พ.ศ.2535 ชายหาดพัทยาเป็นชายหาด
ที่อยู่ในวงล้อมของอ่าวโค้งประมาณ ¼ ของวงกลม มีความยาวของหาดตั้งแต่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้
ประมาณ 4.6 กิโลเมตร 2 (ความยาวจากบริเวณโค้งโรงแรมดุสิต จนถึงบริเวณแหลมบาลีฮาย) มีจุดเริม่ ต้น
ในอดีตจากพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์
ความโค้งของชายหาดซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพการทําประมง โดยลักษณะทางกายภาพรูปโค้ง
ของอ่าวพัทยาด้านบริเวณทิศเหนือมีลักษณะโค้งงอ ทําให้เกิดพื้นที่ยื่นออกมาเพื่อลัดขอบอ่าวด้านบน
(ปัจจุบันคือพื้นที่โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา) และทางทิศใต้เป็นแหลมโค้งของเขาทัพพระยา (ปัจจุบัน
คือบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแหลมบาลีฮาย) ทําให้อ่าวพัทยาเป็นอ่าวลักษณะโค้งเสี้ยวพระจันทร์
ซึ่งลักษณะทางธรรมชาติเป็นพื้นที่ป้องกันแรงลมจากพายุโดยตรง ลักษณะพื้นที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ได้สร้างชายหาดที่สวยงาม สามารถปกป้องทรายบริเวณชายหาดให้สามารถคงอยู่ตามหลักของธรรมชาติ
กล่าวคือ เมื่อถึงฤดูร้อนลมจะพัดมาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้พัดพาทรายมาทางด้านทิศเหนือคือแหลม
ดุสิต รีสอร์ททําให้ฤดูกาลนี้ชายหาดบริเวณพัทยาเหนือจะทอดยาวสวยงาม และเมื่อถึงฤดูหนาวซึ่งลม
จะมีการเปลี่ยนทิศจากทางเหนือมาทางทิศใต้ทําให้ทรายไปกองรวมกันอยู่บริเวณแหลมบาลีฮาย ซึ่ง
เป็นวัฏจักรที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ทําให้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาในอดีตมีชายหาดที่กว้างออกไปในทะเล
ที่สวยงาม และจากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2495 เมื่อระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดในขณะนั้น จะเห็นได้
ว่าความกว้างหน้าชายหาดเฉลี่ยประมาณ 35.60 เมตร ทอดยาวไปตลอดแนวอ่าวพัทยา โดยพื้นที่ทราย
ชายหาดไม่พัดออกไปไหนไกลจากทรงโค้งของอ่าวพัทยา จากรูปลักษณ์ทางกายภาพของพื้นที่ในอดีตจึง
เป็นจุดเริ่มต้นของประชาชนที่เข้ามาประกอบอาชีพการทําประมง ด้วยเพราะสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่
“ถือเป็นบริเวณที่มีทําเลที่ดีและมีลมทะเลชนิดหนึ่งชื่อว่า “ลมพัทธยา” เป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดผ่านเข้ามาที่นี่เป็นประจําทุกปีในตอนต้นฤดูฝน จึงได้เรียก
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จังหวัดชลบุรี, สภาพทางกายภาพจังหวัดชลบุรี, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556,
เข้าถึงได้จาก http://www.chonburi.go.th/
2
แอสดีคอน คอร์ปเรชั่น, “รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,”
ธันวาคม 2547, 3-1.
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สถานที่บริเวณนี้ว่า “หมู่บ้านพัทธยา” และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “พัทยา” มาจนถึงปัจจุบัน” 3
โดยพื้ นที่ บริเวณนี้ เหมาะแก่ การเป็ นพื้นที่ หลบภั ยทางธรรมชาติ พายุ และความอุ ดมสมบู รณ์ทาง
ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อให้เกิดหมู่บ้านประมงเล็กๆ ขึ้น ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้สําหรับการทําประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพในสมัยนั้น
โดยลักษณะภูมิประเทศของเมืองพัทยาเป็นที่เนิน มีที่ราบน้อย บริเวณชายหาดพัทยา
ขึ้นไปทางตอนบน โดยที่ราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเตี้ย ๆ สูงไม่เกิน 100 ม. (จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง) นับตั้งแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนินเขาเตี้ย ความสูงประมาณ 35 ม.(ระดับน้ําทะเลปานกลาง)
บริเวณถัดลงมาเป็นเขาน้อย เขาตาโลและเขาเสาธง สูงประมาณ 65 ม. (ระดับน้ําทะเลปานกลาง)
แนวเขานี้แตกตัวออกไปต่อเนื่องกับเขา พัทยาทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับชายฝั่งทะเล สูงประมาณ
98 ม. (ระดับน้ําทะเลปานกลาง) ซึ่งทําให้เกิดสันดาบระหว่างเชิงเขากับชายฝั่งทะเลอีก 2 แห่ง อยู่ทาง
ตอนบนและตอนล่าง โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณนาเกลือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลาง
ของชุมชนแถบนี้ ส่วนที่ราบตอนล่างมีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเล ซึ่งห่างจากชายฝั่ง
ทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร และจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกล่าว ทําให้เกิดทางน้ําตาม
ธรรมชาติ ลักษณะลําน้ําโดยทั่ว ๆ ไป มีขนาดเล็กและตื้นเขิน 4 โดยขณะนั้นประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเข้า
มาจับจองพื้นที่บริเวณฝั่งตะวันออกของถนนสุขุมวิท เนื่องจากบริเวณนี้สามารถทําการเพาะปลูกทาง
การเกษตรได้เป็นอย่างดี มีแอ่งน้ํา ลําธารที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ อ่างน้ําห้วยขุนจิต อ่างน้ํามาบประชัน
อ่างน้ําห้วยชากนอก อ่างน้ําหนองกลางดง และอ่างน้ําหนองค้อ โดยมีคลองระบายน้ําสู่ทะเล ได้แก่
คลองกระทิงลาย คลองนาเกลือ คลองปึกพลับ คลองพัทยาใต้ และคลองนกยาง โดยคลองพัทยาใต้ใน
อดีต ซึ่งเป็นแหล่งระบายน้ําที่สําคัญของเมืองพัทยา มีความกว้างประมาณ 30 เมตร ในสมัยนั้น
เรือประมงสามารถเข้า-ออกโดยใช้เส้นทางของคลองพัทยาใต้ เพื่อออกมาสู่ทะเลบริเวณท้ายหาด
พัทยาใต้ (แหลมบาลีฮายในปัจจุบัน) โดยบริเวณริมคลองจะมีบ้านของประชาชนอาศัยอยู่ประปราย
ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกเช่นกัน แต่โดยส่วนมากพื้นที่เพาะปลูกจะตั้งอยู่ในบริเวณด้านใน
เมืองมีระยะทางเข้ามาจากพื้นที่ชายหาดระยะหนึ่ง 5 เนื่องจากบริเวณพื้นที่ชายหาดนั้นเป็นที่ที่ไม่เหมาะ
แก่การทําการเพาะปลูก ดังนั้นประชาชนที่อยู่บริเวณชายหาดนั้นจะประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก
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เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพัทยา, เข้าถึงเมือ่ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.pattaya.go.th/history/
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กองวิชาการและแผนงาน เมืองพัทยา, “แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.25552557),” ตุลาคม 2554, 5-6.
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สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพื้นที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556.
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โดย ณ.ช่วงเวลาที่มีการตั้งถิ่นฐานจะมีชุมชนเกิดขึ้น 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบริเวณนาเกลือ และชุมชน
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแหล่ง
ชุมชนชาวประมง อันเนื่องมาจากสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย การทําประมง
เนื่องจากพื้นที่ของอ่าวมีลักษณะโค้งปกป้องคลื่นลมจากทะเลก่อให้เกิดชุมชนชาวประมงขึ้นในบริเวณ
พื้นที่ดังกล่าว
ขณะนั้นพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ท่า ได้แก่ 1) ท่าตาหง
และ 2) ท่าฉลอม 6 โดย 2 ท่านี้จะมีเส้นแบ่งเขตพื้นที่บริเวณโรงแรมสยามเบย์ชอร์ในปัจจุบัน) ซึ่งมี
ที่มาจากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในขณะนั้น ดังนี้ บริเวณที่ 1) ท่าตาหง คือ พื้นที่บริเวณท้ายหาด
พัทยาใต้ ในอดีตจะมีล มที่พัดเอาสิ่ งของต่างๆ มารวมกันอยู่บริเวณท้ ายหาดนี้ ซึ่ งในสมัยนั้นเมื่อ
ชาวประมงออกไปหาปลาในทะเลและจมน้ําเสียชีวิตก็จะมีลมพัดรวมกับกระแสน้ํานําร่างของศพมาขึ้น
ฝั่งที่บริเวณท้ายหาดนี้อยู่เสมอ ทําให้บริเวณท้ายหาดส่วนใหญ่จึงเป็นที่ฝังศพ เป็นสุสาน ป่าช้า ของคน
ในสมัยนั้น ทําให้ประชาชนไม่ค่อยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มากนัก โดยบริเวณนี้ เรียกว่า “ท่าตาหง”หรือ
“ท่าตายโหง” จึงเป็นที่อยู่ของนักเลงที่คุมหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่เปลี่ยวและเป็นป่าช้า ประกอบ
กับบริเวณด้านหลังยังเป็นป่าเขาที่ยังรกร้างอยู่ (ปัจจุบันคือบริเวณเขาทัพพระยา) และบริเวณที่ 2) ท่า
ฉลอม คือ บริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ช่วงต้น ในอดีตจะเรียกบริเวณนี้ว่า “ท่าฉลอม” โดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพประมง มีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่าบริเวณท่าตาหง ซึ่งประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณนี้
จะเป็นระบบเครือญาติกันโดยส่วนใหญ่ ซึ่งต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2498 เริ่มมีการค้าขายทางเรือ โดย
การค้าขายทางเรือใบ เป็นการเดินเรือเพื่อไปค้าขายทางแม่กลอง และกรุงเทพฯ ซึ่งพอเดินเรือมาถึง
บริเวณปากน้ํา สมุทรปราการ ก็จะใช้เรือลากไปส่งบริเวณสะพานพุทธเพื่อรับ-ส่งสินค้าที่จะนํามา
ค้าขาย โดยเส้นทางการเดินเรือในสมัยนั้นถือเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่สะดวกกว่าทางบก
เนื่องจากเส้นทางทางบกในสมัยนั้นยังไม่สะดวกสบาย เป็นลักษณะทางเกวียนและไม่มีความต่อเนื่อง
ดังนั้นการเดินทางทางน้ําจึงเป็นเส้นทางของการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในขณะนั้น ซึ่งสินค้าที่นําไปขาย
ที่แม่กลองส่วนใหญ่เป็นไม้และฟืน เนื่องจากอดีตบริเวณนี้ยังมีต้นไม้และผืนป่าจํานวนมาก ประชาชน
เริ่มนํามาตัดและทําฟืนเพื่อนําไปขายที่กรุงเทพฯ และแม่กลองเป็นส่วนใหญ่
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สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพื้นที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556.
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ภาพที่ 5 ภาพถ่ายบริเวณอ่าวพัทยา พ.ศ.2495 (ถ่ายจากบริเวณเขาทัพพระยา)
ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการ
ศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,”
พ.ศ.2554.

ภาพที่ 6 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2496 แสดงพื้นที่ชายหาด และเส้นทางการสัญจรทางบก
(ดัดแปลงจาก ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2496 ของกรมแผนที่ทหาร)
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โดยในช่วงก่อนปี พ.ศ.2499 จะมีเพียงบ้านพักอาศัยชาวประมงตั้งอยู่ประปรายบริเวณ
ด้านตะวันออกของทางเกวียนเลียบชายหาด (ปัจจุบันคือถนนพัทยาสาย 1) ตั้งแต่หัวหาดพัทยาใต้ไล่
ลงมาถึงบริเวณท้ายหาดพัทยาใต้ (ปัจจุบันคือบริเวณแหลมบาลีฮาย) ส่วนฝั่งด้านตะวันตกของทาง
เกวียนขณะนั้นยังเป็นเพียงพื้นที่สําหรับวางกองไม้กองฟืนที่จะนําไปขาย และที่วางอุปกรณ์การประมง
โดยหากบ้านใครตั้งอยู่บริเวณใดก็จะได้ใช้สิทธิในการใช้พื้นที่บริเวณชายหาดเพื่อวางข้าวของเครื่องใช้
ในบริเวณนั้น 7 ซึ่งถือเป็นที่เข้าใจของชาวบ้านในขณะนั้น ดังนั้นลักษณะการใช้พื้นที่บริเวณชายหาด
ขณะนั้นยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล เป็นเพียงที่สําหรับวางสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพ
ของชาวบ้านในสมัยนั้น ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านเกี่ยวข้องกับทะเลเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการเดินทาง
ทางบกในสมัยนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบาก โดยบริเวณเลียบชายหาด มีเพียงเส้นทางเกวียนที่
เชื่อมต่อกับถนนทางหลวง (ถนนสุขุมวิท) 2 เส้นทาง คือเส้นทางถนนพัทยาใต้ และถนนพัทยาเหนือ
(ในปัจจุบันคือถนนพัทยากลาง) ซึ่งการเดินทางสมัยนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นการเดินเท้าเพื่อติดต่อซื้อขาย
สินค้ากัน และการลากเกวียนเพื่อขนส่งทางการเกษตร ทําให้การเดินทางหรือการประกอบอาชีพทาง
ทะเลในสมัยนั้น มีความสําคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นการทําประมงเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพมากกว่า
เพื่อใช้ในเพื่อค้าขาย โดยจะเห็นได้ว่าเส้นทางคมนาคมในช่วงนี้ยังยากลําบาก ดังนั้นบริเวณชุมชน
ประมงพัทยาใต้ยังถือเป็นพื้นที่ชุมชนที่เข้าถึงได้จากเส้นทางน้ําเป็นหลัก
ต่อมาราวปี พ.ศ. 2491 ได้มีการบุกเบิกพัฒนาที่ดินของเมืองพัทยา โดยได้มีบุคคล
สําคัญ คือ คุณ ปริญญา ชวลิตธํารง ซึ่งท่านได้ซื้อที่ดินบุกเบิกและสร้างความเจริญให้กับเมืองพัทยา
เมื่อท่านได้เล็งเห็นถึงมนต์เสน่ห์ของหาดทรายขาว น้ําทะเลใส ทัศนียภาพที่สวยสดงดงาม หาดทรง
โค้งครึ่งวงกลม และคาดการณ์ถึงความเจริญในภายภาคหน้า จึงตัดสินใจซื้อที่ดิน 8 (บริเวณพัทยาเหนือ
ในปัจจุบัน) โดยในขณะนั้นการซื้อขายที่ดินเป็นลักษณะของการซื้อขายสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์เพื่อเข้ามา
ประกอบกิจกรรม เช่น การทําไร่ การทําประมง ซึ่งในขณะนั้นพื้นที่บริเวณชายหาดยังเป็นพื้นที่โล่งมี
เพียงวัชพืช และผังบุ้งทะเลขึ้นจํานวนมากไม่สามารถทําประโยชน์ได้ แต่เริ่มมีประชาชนเข้ามาสร้าง
บ้ า นพั ก ตากอากาศ โดยผู้ ที่ เ ข้ า มาปลู ก บ้ า นพั ก ตากอากาศส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนที่ เ ดิ น ทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร 9 ซึ่งขณะนั้นมีบ้านพักเพียงไม่กี่หลังตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดพัทยา บริเวณพัทยา
กลางและพัทยาใต้ (บริเวณสโมสรเรือใบเก่า) โดยบริเวณชายหาดพัทยาใต้ฝั่งตะวันตกของถนนเริ่มมีผู้
เข้ามาขอซื้อสิทธิ์ในการปลูกสร้างอาคารบริเวณชายหาดเป็นแห่งแรกโดยได้ซื้อสิทธิ์จากชาวบ้านใน
สมัยนั้นเพื่อปลูกบ้านพักตากอากาศบริเวณชายหาดพัทยา และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาคารที่
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เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพัทยา.
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สัมภาษณ์ ศุภวรรณ โพธิแ์ ก้ว, ประชาชนในพื้นที่, 27 มิถุนายน 2556.
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นอกเหนือจากใช้พื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพประมง และค้าขายของชาวบ้านในสมัยนั้น 10 โดยจุดแรก
ของพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ที่มีการสร้างบ้านพักตากอากาศ เป็นสิทธิ์การใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่
ชายหาดซึ่ ง ชาวบ้ า นได้ เ ปลี่ ย นจากการประกอบอาชี พ ประมงมาทํ า การค้ า ขาย ดั ง นั้ นจึ ง ไม่ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายหาดเพื่อการประกอบอาชีพประมง ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงขายสิทธิ์ในการใช้
พื้นที่ให้กับบุคคลอื่น ซึ่งจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2495 ชายหาดพัทยามีระยะจาก
ชายฝั่งถึงน้ําทะเลขึ้นสูงสุดโดยเฉลี่ยยาวประมาณ 35.60 ม. ตลอดแนวอ่าวพัทยา 11 ดังนั้นการสร้าง
อาคาร บ้านพักรวมถึงบ้านพักตากอากาศในสมัยนั้นจึงเกิดขึ้นบริเวณชายหาดที่เป็นพื้นทราย ไม่ส่งผล
กระทบเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่เป็นน้ําทะเลซึ่งห่างจากตัวอาคารออกไปเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นบริเวณ
น้ําทะเลจึงห่างจากตัวอาคาร โดยมีการสร้างสะพานปลาเพื่อเชื่อมไปยังทะเลสําหรับเทียบเรือประมง
ดังจะเห็นได้จากหมู่บ้านชาวประมงโดยทั่วไป
2. ช่วงที่ 2 พ.ศ.2502 (การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่)
จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ บริเวณชายหาดพัทยาใต้ เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทําให้ลักษณะทางกายภาพเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และ
ในช่วงเวลานี้ ได้มีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 เหตุการณ์ ซึ่งส่งผลให้หมู่บ้าน
ประมง แปรเปลี่ ย นเป็ น แหล่ ง พั ก ผ่ อ นตากอากาศเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของทั้ ง ชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ โดยเหตุการณ์ที่ 1 เกิดขึ้นราวปี พ.ศ.2508 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
ทรงเรือใบที่บริเวณอ่าวพัทยา และทรงประทับ ณ.พระตําหนักพัทยาใต้ (บริเวณโรงแรมรอยัลคลิฟ
เขาทัพพระยาในปัจจุบัน) ซึ่งในขณะนั้น เมืองพัทยา แม้เริ่มเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองชายหาดสวย
ทรายสะอาด น้ําทะเลใสสีคราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มจะตั้งไข่ช่วงปี 2507 จนถึงปี 2509 แต่มา
โด่งดังเอาปี 2510 ปีที่มีการแข่งขันเรือใบ ซีเกมส์หรือกีฬาแหลมทอง อันเนื่องจากข่าวสารทั้งหลาย
ระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมแข่งขัน และพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ ณ พระ
ตําหนักพัทยาใต้ ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก และ “นี่เองจึงกลายเป็นที่มาของคําว่า SEA- SAND –SUN
ในเวลาต่อๆมา เพราะ เมืองพัทยา อ่าวพัทยาถูกใช้เป็นสนามแข่งขันเรือใบกีฬาประเภทโอเค.ในกีฬา
แหลมทอง” 12 ทั้งนี้ ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดําเนินมาแข่งขันเรือใบ ทรง
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สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานการวิเคราะห์
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สุรัตน์ บัณฑิตย์, บันทึกคนข่าว เพื่อพ่อของแผนดิน กษัตริย์นักกีฬาไทย-ผู้สร้าง
พัทยา, เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Local/
ViewNews.aspx?NewsID=9520000146728
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ซ้อมเรือใบ ซึ่งทรงต่อเรือออกมาใหม่ๆและนํามาทดสอบที่จังหวัดชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นที่อ่างเก็บน้ํา
บางพระ อ.ศรีราชา หรือที่อ่าวพัทยา ณ วารูน่าคลับหรือสโมสรเรือใบราชวรุณบริเวณชายหาดพัทยา
หรือที่อ่าวดงตาลสัตหีบ จ.ชลบุรี และในปีเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแล่นเรือใบข้าม
อ่าวทะเลพัทยาไปสู่พระราชวังไกลกังวลหัวหิน เป็นการทรงเรือใบข้ามอ่าวไทยจากตะวันออกสู่หัวหิน
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถือเป็นการบุกเบิกเส้นทางในขณะนั้น และจากเหตุการณ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์หรือกีฬาแหลมทอง ได้แพร่ภาพออกไปทั่วโลก
ทําให้ภาพชายหาดพัทยาเป็นที่รู้จักของประชาชนไทย และชาวต่างประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมา
นอกจากความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยัง
ทรงสนับสนุนให้กีฬาเรือใบเป็นที่นิยมแพร่หลาย โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สโมสรกรมอู่
ทหารเรือสร้างเรือใบมด และเรือใบซูเปอร์มดและทรงตั้งสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ชื่อ "สโมสรหมวด
เรือใบหลวงจิตรลดา" และมีสโมสรอื่นๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระองค์ ได้แก่ สมาคมแข่งเรือใบ
แห่งประเทศไทย, สโมสรเรือใบราชวรุณ สโมสรเรือใบบริเวณอ่าวพัทยา ซึ่งสโมสรเรือใบบริเวณอ่าว
พัทยาถือเป็นสโมสรเรือใบแห่งแรกของไทย ในอดีตสโมสรเรือใบบริเวณอ่าวพัทยาแห่งนี้ เคยเป็น
สถานที่ถวายการต้อนรับ พระเจ้าอยู่หัว พระราชวงศ์ และแขกบ้านแขกเมืองมากมายที่มาเล่นเรือใบที่
พัทยา และถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พัทยาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยบริเวณนี้ในอดีตยังเป็นท่ารถประจํา
ทางกรุงเทพฯ - พัทยาของบริษัทสองอัศวิน (ปัจจุบันคือ บริษัทรุ่งเรืองทัวร์) ซึ่งบริเวณนี้ถือเป็นจุด
ศูนย์กลางของเมืองพัทยาในขณะนั้น 13
12

13

ทวี จุลละทรัพย์, สโมสรเรือใบพัทยา, เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661049377244478&set=a.6607792706048
22.1073741835.151214734894614&type=3&theater
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 7 ภาพถ่ายแสดงแนวชายหาดและตําแหน่งที่ตั้งอาคารสโมสรเรือใบ
(ก) แสดงตําแหน่งที่ตั้งอาคารสโมสรเรือใบ
(ข) แสดงอาคารสโมสรเรือใบ บริเวณอ่าวพัทยา (พัทยากลาง)
ที่มา: ทวี จุลละทรัพย์, ประวัติ ผลงาน ACM. Dawee Chullasapya, เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม
2556, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661049377244478&set
0

ณ.ช่วงเวลานี้เมืองพัทยาเริ่มมีความเจริญเติบโตในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนั้น
เริ่มมีผู้เข้ามาจับจองที่ดิน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาถนนหนทาง ระบบสาธาณูปโภคพื้นฐาน
ไฟฟ้า ประปา โดยถนนสายแรกในพัทยา คือ “ถนนสายพัทยา – นาเกลือ” 14 เริ่มตั้งแต่ตลาดนาเกลือ
วิ่งตรงมาถึงชายทะเล (บริเวณโรงแรมดุสิต รีสอร์ท และโรงแรมอมารีฯ ในปัจจุบัน) แล้วเลี้ยวเลียบ
ชายทะเลมาถึงบริเวณพัท ยาใต้ (แหลมบาลี ฮาย) โดยเริ่มแรกสภาพถนนเป็นถนนดินลูกรัง ทาง
สุขาภิบาลเริ่มเข้ามาดําเนินการก่อสร้างเป็นถนนดําหรือถนนยางมะตอย (Asphalt concrete) โดย
ระหว่างทางด้านขวามือได้มีการตัดถนนไปลงชายทะเลด้วยเช่นกัน โดยตัดถนนเป็นซอย เช่น ซอยวงศ์
อํามาตย์ ซอยชวลิตธํารง และ ซอยผิงผา (ตั้งชื่อซอยตามนามสกุล เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มีส่วนในการ
พัฒนา บุกเบิกเมืองพัทยา) ซึ่งซอยต่างๆ ได้เชื่อมเข้าสู่หาดอ่าววงศ์อมาตย์ และเป็นสถานพักตาก
อากาศชั้นดีในสมัยนั้น

14

เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพัทยา.
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ภาพที่ 8 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2510 แสดงพื้นที่ชายหาด และเส้นทางการสัญจรทางบก
(ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,
27 กุมภาพันธ์ 2552)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายแสดง
(ก) ถนนพัทยา-นาเกลือ บริเวณโค้งดุสิต รีสอร์ทพัทยา พ.ศ.2510
(ข) ถนนพัทยา-นาเกลือ (ปัจจุบันคือถนนพัทยาสาย 1 บริเวณถนนคนเดินเมืองพัทยา
(Pattaya Walking Street) พ.ศ.2510)
(ค) เส้นทางถนนขึ้นบริเวณเขาทัพพระยา,
(ง) เส้นทางถนนพัทยา-นาเกลือ บริเวณชายหาดพัทยาใต้
(ภาพได้รับจากบ้านห่อทองคํา)
ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “การประชุมชี้แจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” พ.ศ.2554.
หลังจากที่มีการขยายเขตสุขาภิบาลนาเกลือเมื่อ พ.ศ.2507 เริ่มมีการตัดถนนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากในช่วงสมัยนั้นเริ่มมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการสร้างถนนเพิ่มขึ้นใหม่ คือ
ถนนพัทยาสายสอง ซึ่งเริ่มต้นจากบริเวณถนนพัทยากลางขนานมากับถนนพัทยา-นาเกลือ (ถนนสาย
ชายหาดในปัจจุบัน) และมาสิ้นสุดที่บริเวณหมู่บ้านชาวประมงพัทยาใต้ในขณะนั้น ต่อมาได้มีการขยาย
เส้นทางให้ยาวขึ้นเพื่อตัดถนนขึ้นไปบนเขาทัพพระยา โดยขณะนั้นถนนยังมีลักษณะเป็นทางโค้ง ซึ่ง

57
ต่อมาอาจารย์โป เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลในขณะนั้นได้เดินทางขึ้นไปก่อสร้างวิหารบนเขาทัพพระยา
และมีการประกอบพิธีสงฆ์ในสมัยนั้นจึงได้ขอตัดผ่านที่ดินของตระกูลค้าขาย (บริเวณหน้าโรงแรมไวท์
โรสในปัจจุบัน) 15 เพื่อให้เส้นทางของถนนเป็นแนวตรงขึ้นไปบริเวณเขาทัพพระยาโดยต่อมาเมื่อจบพิธี
จึงได้ยกให้เป็นถนนพัทยาสายสองมาจนถึงปัจจุบัน โดยเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางที่ขึ้นไปสู่บริเวณพระ
ตําหนักที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นทางสุขาภิบาลนาเกลือจึงได้เข้าดําเนินการปรับปรุงให้เกิด
เส้นทางโดยทําเป็นถนนยางมะตอย (Asphalt concrete) ขึ้นไปถึงบริเวณพระตําหนักที่ประทับ (ซึ่ง
ปัจจุบันคือบริเวณโรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา)
โดยขณะนั้นบริเวณชายหาดพัทยาเริ่มมีบ้านพักตากอากาศเพิ่มมากขึ้น ในบริเวณ
ชายหาดพัทยากลางถึงบริเวณชายหาดพัทยาใต้ และในส่วนของหมู่บ้านบริเวณชายหาดพัทยาใต้ เริ่ม
มีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีการก่อสร้างอาคารบริเวณริมชายหาดฝั่งตะวันตกของถนนเริ่มมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น จากความหนาแน่นที่เพิ่มมากขึ้นของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนพัทยาสาย 1 โดย
กิจกรรมในขณะนั้นได้แก่ ร้านค้า ร้านอาหารชายทะเล และหมู่บ้านประมง สะพานปลา จํานวน 2
แห่งบริเวณพัทยาใต้ และแหลมบาลีฮาย ซึ่งยังคงดํารงอยู่ในขณะนั้น เรือประมงของประชาชนจอดอยู่
บริเวณริมชายหาดตลอดแนวชายหาด และยังถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้

(ก)

(ข)

ภาพที่ 10 ภาพถ่ายแสดง
(ก) บริเวณจอดเรือประมงตามแนวชายฝั่งทะเลพัทยาใต้
(ข) สะพานปลาบริเวณหมู่บ้านประมงพัทยาใต้
(ได้รับภาพจาก วีรวัฒน์ ค้าขาย)
15

สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพื้นที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556.
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เหตุการณ์ที่ 2 ถือเป็นเหตุการณ์สําคัญซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของพื้นที่จากหมู่บ้าน
ชาวประมง สู่การเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวต่างประเทศ เกิดขึ้นในช่วงสงครามเวียดนาม “ภายใต้
สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโต้ (SEATO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน
2497 เพื่อให้มีการปฏิบัติการคุ้มครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
ประกอบกับข้อตกลงทางทหารที่รัฐบาลไทยมีต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ในการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือทาง
ทหารที่มีต่อกันนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดยเฉพาะข้อตกลงใน 8 เรื่องที่ทําขึ้น
ระหว่างปี 2493 – 2510 มีผลทําให้รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันกับรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องยินยอมให้สหรัฐฯ
สามารถตั้งฐานทัพของตนในประเทศไทยได้ และมีอภิสิทธิ์ในประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถส่งทหาร
ไทยเข้าร่วมรบในเวียดนาม ลาว และให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่กัมพูชา โดยฐานทัพของสหรัฐฯ
ในประเทศไทยจํานวน 12 แห่ง คือ ที่ (1) อู่ตะเภา (2) ตาคลี (3) อุบลราชธานี (4) อุดรธานี (5)
นครพนม (6) น้ําพอง (7) สัตหีบ (8) ลพบุรี (9) เขื่อนน้ําพุง (10) โคราช (11) กาญจนบุรี และ (12)
ศูนย์บัญชาการใหญ่ และหน่วยจัสแม็ก ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีฐานทัพที่สําคัญ ประกอบด้วย
ฐานบินอุดร จังหวัดอุดรธานี, ฐานบินนครพนม จังหวัดนครพนม, ฐานบินอุบล จังหวัดอุบลราชธานี,
ฐานบินตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ฐานบินน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น, ฐานบินโคราช จังหวัดนครราชสีมา
และฐานบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง” 16
“
นอกจากฐานทัพอากาศต่างๆ ที่กองทัพสหรัฐฯ ได้จัดกําลังทางอากาศ มาประจํา
อย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีการส่งกําลังทหารเข้ามาประจํา ณ ที่ตั้งต่างๆอีกมากมาย อาทิ ฐานทัพ
อากาศดอนเมือง (ปัจจุบันคือกองบิน 6 ของกองทัพอากาศไทย) ฐานบินส่งกําลังบํารุงสัตหีบ (เดิมคือ
กองบิน 7 (71) ของกองทัพอากาศไทยต่อมาได้โอนคืนให้กับราชนาวี และยกเลิกการเป็นสนามบิน),
ฐานบินกองกําลังพิเศษเขื่อนน้ําพุง จังหวัดขอนแก่น และฐานปฏิบัติการพิเศษของ CIA ที่จังหวัด
กาญจนบุรี สกลนคร และพิษณุโลก” 17 โดยปี พ.ศ. 2504 นับเป็นปีแรกที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ส่งกําลัง
ทหารนาวิกโยธินจํานวน 10,000 นาย เข้ามาประจําการในประเทศไทย โดยประจําอยู่ในฐานทัพอุดร ใน
จังหวัดอุดรธานี โดยในปีถัดมา มีการส่งกําลังทหารมาเพิ่มอีก 5,000 นาย หลังจากนั้นกําลังทหารของ
สหรัฐฯ ก็หมุนเวียนเข้ามาประจําการในประเทศไทย และจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เกิดขึ้น
จากการย้ายกองกําลังและการขนย้ายยุทโธปกรณ์ของฐานบินต่างๆ โดยเฉพาะฐานบินโคราช จังหวัด
นครราชสีมา ฐานทัพอากาศแห่งนี้เป็นที่ตั้งของฝูงบินขับไล่และโจมตี (กองบินขับไล่ยุทธวิธีที่ 388),
16

รัชต์ รัตนวิจารณ์, ฐานทัพอากาศของสหรัฐฯในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaifighterclub.org/webboard/13095/
17
เรื่องเดียวกัน.
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ฐานบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ฐานทัพแห่งนี้เป็นที่ตั้งของฝูงบินทิ้งระเบิด B52 (กองบินทิ้งระเบิดทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 307) ฐานบินอู่ตะเภาถือเป็นฐานบินที่ใหญ่ที่สุดที่สหรัฐอเมริกามาสร้างเพื่อเป็นฐานทัพ
ในไทย ในช่วงสงครามเวียดนามและสงครามเย็น) และฐานบินส่งกําลังบํารุงสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็น
ฐานกําลังบํารุง 18
ฐานบินโคราช ฐานบินอู่ตะเภา และฐานบํารุงกําลังสัตหีบ ซึ่ง 3 ฐานบินดังกล่าวนี้ถือ
เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการขนเสบียง อาวุธยุทโธปกรณ์จากฐานบินโคราชมายังฐานบินอู่ตะเภา
และฐานบินสัตหีบ โดยมีเส้นทางผ่านในช่วงนั้นคือทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ในขณะนั้น
เป็นเส้นทางลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ ก่อนที่ทหารสหรัฐจะได้ก่อสร้างเส้นทางการลําเลียงเสบียง
อาวุธยุทโธปกรณ์ สายใหม่ที่เชื่อมระหว่างฐานบินโคราช และฐานบํารุงกําลังสัตหีบ เรียกกันว่า “ถนน
สายยุทธศาสตร์ 331 โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกันในการก่อสร้างถนน (ปัจจุบัน
คือเส้นทางหลวงหมายเลข 331) โดยเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์
บุรี) มาสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ที่ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี รวมระยะทาง 134 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้ก่อสร้างขึ้นและเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ.2517 ในสมัยรัฐบาล
จอมพลถนอม กิตติขจร เส้นทางดังกล่าวถือเป็นเส้นทางใหม่เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการทหารใน
สงครามอินโดจีน เนื่องจากฐานบํารุงกําลังสัตหีบ และฐานบินอู่ตะเภานั้นถือเป็นฐานบินขนาดใหญ่ซึ่ง
นํากําลังพลทหารของสหรัฐเข้ามายังพื้นที่ทางภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น
17

18

เอ็มไทย ดอทคอม, ประวัติสนามบินอู่ตะเภา ที่คนไทยทุกคนต้องรู้, เข้าถึงเมื่อ 25
มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://talk.mthai.com/topic/343719
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ภาพที่ 11 ภาพแสดงเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เชื่อมต่อระหว่างฐานบินโคราชกับฐานบิน
บํารุงกําลังสัตหีบ
ที่มา: สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://
www.roadassothai.com/html/map_th.html
พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาได้ถูกบุกเบิกขึ้นในฐานะเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศ
ของชาวต่ า งชาติ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากการเข้ า มาใช้ พื้ น ที่ ข องฐานบิ น อู่ ต ะเภาและฐานบิ น สั ต หี บ โดย
สันนิษฐานว่า เมื่อกองกําลังทหารสหรัฐเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณฐานบินอู่ตะเภา และฐานบินสัตหีบมีการ
ลาดตระเวนพื้นที่และได้มองเห็นภูมิประเทศของพื้นที่เป็นอ่าวโค้งที่มีความสวยงาม เงียบสงบ โดย
หลังจากที่ทหารสหรัฐมีการพักรบ ซึ่งเรียกว่า R&R นั้น 19 “กองกําลังทหารสหรัฐจะนั่งรถยี เอ็ม ซี
เดิ นทางเข้า มาพักผ่อนที่ อ่าวพั ท ยา โดยขณะนั้ น บริเวณพื้นที่ ชายหาดบริ เวณพั ท ยาใต้ เริ่ ม มีก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่จากหมู่บ้านชาวประมง เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจการค้าเพื่อรองรับทหารสหรัฐ
ที่เข้ามาพักผ่อนในช่วงการพักรบ” 20 พื้นที่บริเวณชายหาดอ่าวพัทยา เริ่มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของทหารสหรัฐ นับแต่นั้นเป็นต้นมา
18

19
20

สัมภาษณ์ สุวิช ฉายสว่างวงศ์, ประธานสภาเมืองพัทยา, 17 มิถุนายน 2556.
เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพัทยา.
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ณ ช่วงเวลานี้เริ่มมีการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้เริ่ม
มีการปลูกสร้างอาคารพักตากอากาศ ร้านอาหาร บาร์เบียร์ เพื่อรองรับกองกําลังทหารสหรัฐที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในขณะนั้น โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวเริ่มมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมในพื้นที่เริ่ม
เปลี่ยนไปจากหมู่บ้านชาวประมง เป็นสถานที่พักตากอากาศซึ่งยังคงความสอดแทรกกันไประหว่าง
ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่เริ่มย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร
บาร์เบียร์ และบ้านพักตากอากาศ โดยกิจกรรมการค้าก็เริ่มเกิดขึ้น ณ.ช่วงเวลานี้นั่นเอง ทําให้เริ่มมี
การย้ายถิ่นฐานของคนภายนอกเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 12 ภาพถ่ายบริเวณอ่าวพัทยา พ.ศ.2510 (ถ่ายจากบริเวณเขาทัพพระยา)
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้ํา, การประชุมชี้แจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2554,
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.9leang.com
1

ดังนั้น จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นสถานพักตากอากาศ
และกิจกรรมการค้าและความบันเทิงเพื่อรองรับทหารสหรัฐที่เข้ามาพักผ่อน ทําให้บริเวณพื้นที่มีการ
เจริญ เติบโตขึ้ นอย่างรวดเร็ ว เริ่ ม มีการก่ อสร้างโรงแรมแห่งแรกบริ เ วณพัทยากลาง คือ โรงแรม
นิภาลอจด์ ซึ่งต่อมาในบริเวณชายหาดพัทยาใต้ได้เริ่มมีการสร้างบ้านพักตากอากาศส่วนตัวบริเวณ
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ชายหาด และเริ่มมีการสร้างสถานพักตากอากาศบริเวณชายหาดพัทยาใต้เพื่อให้เช่า (บังกะโล) โดย
เกิดขึ้นเป็นที่แรก คือ เพ็ชรพัทยา อยู่บนพื้นที่ของพระยาสุนทร 21 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ
ถนนพัทยา-นาเกลือ (บริเวณต้นมะขามใน Pattaya Walking Street ปัจจุบัน) โดยเป็นบังกะโลขนาด
25 ห้องพัก และมีสถานบันเทิงอยู่บริเวณด้านหลัง เพื่อรองรับการมาพักผ่อนของทหารสหรัฐ โดยใน
ส่วนฝั่งตะวันตกของถนนพัทยา-นาเกลือ (ปัจจุบันคือถนนพัทยาสาย 1) บริเวณพื้นที่ชายหาดยังคง
เป็นหมู่บ้านชาวประมง และเริ่มมีการก่อสร้างอาคาร กิจการร้านอาหาร และบาร์เบียร์เกิดขึ้นไม่มาก
นัก โดยเป็นการซื้อขายสิทธิ์การใช้พื้นที่ชายฝั่งในขณะนั้น ซึ่งชาวประมงเริ่มมีจํานวนน้อยลงและ
บางส่วนย้ายไปประกอบอาชีพบริเวณนาเกลือแทน โดยส่วนมากอาคารร้านค้ายังอยู่ในบริเวณทางด้าน
ทิศตะวันออกของถนน เนื่องจากยังมีพื้นที่ว่างอยู่จํานวนมาก ในส่วนของพื้นที่บริเวณชายหาดฝั่ง
ตะวันตกของถนน ยังคงเป็นบ้านพักอาศัยของชาวประมง และมีร้านค้าบ้างประปราย
20

ภาพที่ 13 ภาพถ่ายถนนพัทยา-นาเกลือ (ปัจจุบันคือถนนพัทยาสาย 1) บริเวณพัทยาใต้ พ.ศ.2504
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้ํา, การประชุมชี้แจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2554,
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.9leang.com; พัทยาพีเพิล มีเดียกรุ๊ป, เมือง
พัทยา, เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.pattayapeople.com
2

21

2556.

สัมภาษณ์ สุวรรณา ศุภชาติไกลสร, ประธานบริษัทเครือไดมอนด์ พัทยา, 14 มิถุนายน
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ภาพที่ 14 ภาพถ่ายบริเวณถนนพัทยาสาย 1 (ปัจจุบัน คือ Pattaya Walking Street) ปี พ.ศ.2510
(ได้รับภาพจาก วีรวัฒน์ ค้าขาย)
3. ช่วงที่ 3 พ.ศ.2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว)
เมืองพัทยา ณ. ช่วงเวลานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญเป็นอันดับที่สอง
ของประเทศ โดยมีภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีชายหาดและเกาะแก่ง มีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมายทั้งทางบกและทางน้ํา 22 โดยเฉพาะชายหาดพัทยาเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ
โดยบริเวณพื้นที่ในส่วนของสุขาภิบาลนาเกลือมีการขยายเขตการปกครองเพื่อให้
ครอบคลุ ม กั บ การเจริ ญ เติ บ โตในบริ เ วณพื้ น ที่ ช ายหาดพั ท ยาใต้ โดยได้ เ ปลี่ ย นการปกครองจาก
สุขาภิบาลนาเกลือเป็น เมืองพัทยา ในปี พ.ศ.2521 ได้มีการจัดตั้งรูปแบบการปกครองขึ้นในพื้นที่เมือง
พัทยา และเป็นการก่อตั้งเมืองพัทยาขึ้นเป็นจุดเริ่มต้องของการปกครองในรูปแบบพิเศษ 23 โดยมีพื้นที่
ทางกายภาพเขตปกครองเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2521 ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 208.10 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งพื้นดิน พื้นน้ํา และพื้นที่เกาะ
ซึ่งประกอบด้วย ตําบลนาเกลือ (รวมเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก) ตําบลหนองปรือ ตําบลห้วย
ใหญ่ และตําบลหนองปลาไหล ที่เหลือเป็นพื้นน้ําประมาณ 154.66 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดยาว
ทั้งสิ้น 15 กิโลเมตร อาณาเขตของเมืองพัทยา ทิศเหนือ เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย, ทิศใต้จรดเขต
21

22

22

กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กุมภาพันธ์ 2537.
23
กองวิชาการและแผนงาน เมืองพัทยา, “แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.25552557),” ตุลาคม 2554, 5-6.
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พื้น ที่ตํา บลห้ว ยใหญ่, ทิศตะวัน ออกขนานกับ ถนนสุขุม วิท (ขนานถนนสุขุม วิท ไปทางตะวัน ออก
900 ม.), ทิศตะวันตกขนานกับแนวชายฝั่งทะเล
โดยภาพรวมของเมืองทางด้านทิศตะวันตกบริเวณแนวชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ชุมชน
อาศัยอยู่หนาแน่นตลอดแนวชายฝั่ง ส่วนพื้นที่ตอนในระหว่างชายฝั่งทะเลและถนนสุขุมวิทส่วนใหญ่
ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในส่วนของพื้นที่บริเวณนาเกลือยังคงเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและ
ชุมชนอยู่อาศัย โดยบริเวณปากคลองนาเกลือมีการประกอบอาชีพประมง เป็นหมู่บ้านชาวประมงนา
เกลือ ส่วนด้านทิศตะวันออกของถนนสุขุมวิท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชุมชนที่อยู่
อาศัยเบาบาง
การขยายตัวของชุมชน เกิดจากการเพิ่มของประชากรเมือง และประชากรนักท่องเที่ยว
การย้ายถิ่นฐาน ซึ่งมีแนวโน้วการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประชากรนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นหลังจากช่วงสงครามเวียดนาม ทําให้ชุมชนต่างๆ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณชายหาดพัทยาใต้เริ่มมีความหนาแน่น ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อรองรับ
บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก

ภาพที่ 15 ภาพแสดงขอบเขตเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ.2521
(ดัดแปลงจาก แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 16 ภาพถ่ายแสดงสภาพแวดล้อมเมืองพัทยา พ.ศ.2520
(ก) บริเวณย่านพัทยาใต้ ถึงพัทยาเหนือ
(ข) สถานพักตากอากาศบริเวณชายหาดพัทยา
(ค) สิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณชายหาดพัทยาเหนือ
(ง) บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya
Tourism Development,” December 1978.
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ภาพที่ 17 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2517 แสดงพื้นที่ชายหาด และเส้นทางการสัญจรทางบก
(ดัดแปลงมาจาก ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2517 ของกรมแผนทีท่ หาร)
การเจริญเติบโตของเมืองพัทยามีมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ.
2520 นักท่องเที่ยวจากตะวันตกซึ่งเป็นชาวยุโรป เริ่มเข้ามาท่องเที่ยว ทําให้เมืองพัทยาเติบโตขึ้นมาก
ในยุคนี้พัทยารุ่งเรืองสุดขีดถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งเอเชีย” 24 ดังนั้น การ
เจริญเติบโตจากหมู่บ้านประมง จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาตินั้นได้มีการพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดแหล่งการค้า การท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยหลังจากที่สุขาภิบาลนาเกลือได้ขยายแนวเขตปกครองครอบคลุมพื้นที่
บริเวณพัทยาใต้ ในปี พ.ศ.2507 และได้เปลี่ยนรูปเป็น “เมืองพัทยา” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.
2521 โดยมีพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นว่า
การปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิมนั้น ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่าง
รวดเร็วและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยหลังจากเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นเมืองพัทยาในระยะแรก
ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนโดยภาครัฐบาล กลับยังไม่เพียงพอที่จะรองรับความเจริญเติบโต
24
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ได้ทันถ่วงที อีกทั้งการเจริญเติบโตของเมืองยังขาดการควบคุมและวางแผนที่ถูกต้อง จากปัญหาที่
เกิดขึ้นต่างๆ 25 ทําให้เมืองพัทยาเล็งเห็นว่าหากไม่ได้รับการวางแผนและควบคุมดูแลที่ถูกต้องจะทําให้
เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมืองพัทยา และคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) เพื่อ
ประสานขอความร่วมมือจากทาง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้แก่
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) 26 ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นภารกิจในการพัฒนามนุษยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะประเทศที่
ยากจน ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั่ว
โลก โดยทาง JICA ได้ให้ความร่วมมือและได้เข้ามาทําการศึกษาถึงสภาพปัญหาพร้อมทั้งหาแนว
ทางแก้ไข เพื่อวางแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา ภายใต้ชื่อโครงการ “PATTAYA TOURISM
DEVELOPMENT” โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน
โดยผลการสํารวจศึกษาพื้นที่เมืองพัทยาปรากฎว่า ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ถนน และเส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท), ถนนพัทยา-นาเกลือ, ถนน
พัทยากลาง, ถนนพัทยาใต้ โดยณ.ขณะนั้นอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง และมีถนนสายรอง
ได้แก่ ถนนพัทยาสาย 2, ถนนเลียบชายหาดนาจอมเทียน และถนนซอยย่อยต่างๆ ซึ่งอยู่ในความดูแล
ของเมืองพัทยา โดยถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางมะตอย (Asphalt) ซึ่งยังไม่มีระบบท่อระบายน้ํา
และถนนส่วนใหญ่ชํารุดเสียหายไม่ได้มาตรฐาน 27
24

26

25

กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
26
สัมภาษณ์ ปัญญโชติ สอนคม, อดีตหัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม สํานักการช่าง เมือง
พัทยา, 3 กรกฎาคม 2556.
27
Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study
Pattaya Tourism Development,” (December 1978).
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ภาพที่ 18 ภาพแสดง Existing Road Network of Pattaya City (1978)
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya
Tourism Development,” December 1978.
ต่อมาได้มีถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) กับถนนพัทยา
นาเกลือเพียง 2 สาย ได้แก่ถนนพัทยาเหนือ (ปัจจุบันคือถนนพัทยากลาง) และถนนพัทยาใต้ ซึ่งใน
ขณะนั้นยังไม่มีถนนพัทยากลาง จนกระทั่งต่อมาภายหลังคุณปริญญา ชวลิตธํารง ได้มอบที่ดินให้กับ
ทางเมืองพัทยา จํานวน 10 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการ “เมืองพัทยา” ในปัจจุบัน และได้มอบ
ที่ดินเพื่อสร้างสาธาณะประโยชน์ คือ ถนนพัทยาเหนือ (ในปัจจุบัน) เพื่อเชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิท
(ทางหลวงหมายเลข 3) กับถนนพัทยา-นาเกลือ ความกว้างประมาณ 20-30 เมตร โดยได้ใช้ชื่อว่า
“ถนนพัทยาเหนือ” 28 มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อถนนพัทยาเหนือเป็นถนนพัทยากลาง
โดยในขณะนั้นทําให้มีถนนหลักที่เชื่อมต่อถนนสุขุมวิท กับถนนพัทยา-นาเกลือ เพื่อเข้าพื้นที่ชายหาด
3 เส้นทางคือ (1) ถนนพัทยาเหนือ (2) ถนนพัทยากลาง และ (3) ถนนพัทยาใต้ และมีคลองพัทยาใต้
เป็นเส้นทางระบายน้ําหลักของพื้นที่บริเวณพัทยาใต้ และในส่วนของพื้นที่นาเกลือ มีคลองนาเกลือ
เป็นเส้นทางการระบายน้ําลงสู่ทะเลบริเวณบ้านนาเกลือ
28
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 19 ภาพถ่ายแสดงเส้นทางเข้าถึงพื้นที่เมืองพัทยา
(ก) ถนนสุขุมวิท ระหว่างกรุงเทพฯ – เมืองพัทยา
(ข) ถนนสุขุมวิทบริเวณเมืองพัทยา
(ค) ถนนพัทยาเหนือบริเวณทางเข้าชายหาด
(ง) ถนนสุขุมวิท- พัทยากลาง บริเวณทางเข้าชายหาด
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya
Tourism Development,” December 1978.
เนื่องจากมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพื้นที่บริเวณเมืองพัทยา ทําให้พื้นที่เมือง
พัทยาเริ่มประสบปัญหาต่างๆ ตามมาทั้งในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ ดังนั้น
ในปี พ.ศ.2521 จึงได้มีการจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา โดย JAPAN INTERNATIONAL
COOPERATION (JICA) ซึ่งองค์ประกอบหลักของการพัฒนาได้เน้นในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน
และการรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป็นหลัก (แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 หน้า 28) ซึ่งต่อมายังได้มี
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การพัฒนาในภาครวมของพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก อันได้แก่ แผนพัฒนาพื้นที่ทางภาคตะวันออก พ.ศ.
2529 EASTERN SEABOARD-REGIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 1986 (แสดง
รายละเอียดในบทที่ 2 หน้า 28) โดยหลังจากได้มีการดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จ
ส่งผลให้เกิดแหล่งงาน และแหล่งอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นยุคโชติช่วงของพื้นที่
ภาคตะวันออก โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ ตามแผนการพัฒนา
พื้นที่ภาคตะวันออก ดังนั้นเมืองพัทยาถือเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาการจัดการพื้นที่ชายหาด
ส่งผลให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอย่างมากในขณะนั้น การเจริญเติบโตใน
พื้นที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทําให้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้เริ่มมีความหนาแน่น มีการก่อสร้างและต่อ
เติมอาคารเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชายหาดเพิ่มมากขึ้น 29 โดยขณะนั้นอาคารได้เริ่มเข้าไปในพื้นที่ของ
บริ เ วณที่ เ ป็ น ชายฝั่ ง ที่ มี น้ํ า ทะเลท่ ว มถึ ง อั น เนื่ อ งมากจากพื้ น ที่ ช ายหาดที่ ห ายไป และเมื่ อมี ก าร
เจริญเติบโตมากขึ้น อาคารต่างๆ ก็ได้ก่อสร้างต่อเติมรุกเข้าไปในบริเวณที่เป็นผืนน้ําทะเลมากขึ้น โดย
ในอดีตการก่อสร้างอาคารบริเวณฝั่งชายหาดพัทยาใต้นั้นอยู่ห่างจากบริเวณผืนน้ําทะเลเนื่องจากพื้นที่
หน้าหาดมีความกว้างและมีพื้นที่ชายหาดมีจํานวนมาก แต่เนื่องจากพื้นที่ชายหาดที่มีน้อยลง กอร์
ปกับการเจริญทางเศรษฐกิจ ทําให้ผู้ประกอบการบริเวณนี้ได้มีการต่อเติมอาคารรุกเข้าไปในบริเวณ
ชายหาดเพิ่มมากขึ้น ทําให้ขณะนั้นอาคารบริเวณชายฝั่งเกือบทั้งหมดได้รุกล้ําเข้าไปบริเวณที่เป็นผืนน้ํา
ทะเล หมู่บ้านชาวประมง และสะพานปลาเพื่อจอดเรือประมงได้ยื่นเข้าไปอยู่ในบริเวณน้ําทะเล มีการ
จอดเรือประมง และเรือท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาใต้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของทิศทางการไหลเวียนของทรายบริเวณอ่าวพัทยา และทําให้กายภาพในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยบริเวณชายหาดพัทยาใต้นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด กอร์ปกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มทวีความ
รุนแรงขึ้น
4. ช่วงที่ 4 พ.ศ.2532 (การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง)
เมื่อเข้าสู่ยุคที่เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงประมาณ พ.ศ.2532 สภาพ
กายภาพในพื้นที่ของเมืองพัทยาทางด้านทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ซึ่งเป็น
แนวชายฝั่งทะเลยาวขนานกับถนนสุขุมวิทนั้นเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดแนว โดย
ส่วนใหญ่บริเวณแนวชายฝั่งทะเลจะเป็นพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมโดยเฉพาะบริเวณชายหาดพัทยาใต้
ส่วนพื้นที่ตอนในซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างเบาบางกระจายอยู่ทั่วไป บริเวณ
28

29

สัมภาษณ์ สุนทร กังศิริกุล, ประธานชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท, 30 กรกฎาคม 2556.
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ที่เป็นชุมชนสามารถแบ่งออกกว้างๆ ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ชุมชนริมทะเลตอนเหนือของเมือง
พัทยาในเขตตําบลนาเกลือ มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองศูนย์กลางของการบริการ การพาณิชยกรรมและ
ตลาด ชุมชนนี้เป็นชุมชนหลักของประชาชนในท้องถิ่น ที่ตั้งถิ่นฐานถาวรดั้งเดิม 2) ชุมชนแหล่ง
ท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ตําบลนาเกลือ (บริเวณถนนพัทยาเหนือ) เลียบชายหาดมาจนถึง
บริเวณตําบลหนองปรือ (บริเวณถนนพัทยาใต้) โดยชุมชนนี้จะประกอบกิจกรรมต่างๆ สําหรับบริการ
นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ โดยมีร้านค้าและแหล่งบันเทิงต่างๆ รวมตัวอยู่ในบริเวณอ่าวพัทยา ระหว่าง
พัทยาสาย 1 และพัทยาสาย 2 และมีความหนาแน่นมากในบริเวณอ่าวพัทยาตอนใต้ และ 3) ชุมชนตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ซึ่งได้แรงดึงดูดจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญชุมชนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร
อาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถว และอาคารที่พักอาศัยของประชากรที่มาจากแหล่งอื่น ครอบคลุมพื้นที่
บริเวณตอนในโดยทั่วไป ระหว่างบริเวณชายหาดแหล่งท่องเที่ยวกับถนนสุขุมวิท และมีความหนาแน่น
ตามแนวถนนพัทยาเหนือ พัทยากลาง ถนนพัทยาใต้และถนนสุขุมวิท 30
การกระจายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคารและนักท่องเที่ยว พบว่า ในปี พ.ศ.
2536 มีลักษณะกระจายตัวตามแนวยาวตลอดชายฝั่งทะเล การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็น
โรงแรมและที่พักตากอากาศขนาดใหญ่ แต่ยังคงมีบ้านพักตากอาคารส่วนตัวปะปนอยู่ โดยเฉพาะใน
ถนนซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนพัทยาสาย 1 31 (เดิมคือถนนพัทยา-นาเกลือ โดยหลังจากมีการตัด
ถนนพัทยาเหนือขึ้นจึงแบ่งถนนนาเกลือออกเป็น 2 ส่วนคือ จุดเริ่มของถนนบริเวณนาเกลือถึงบริเวณ
จุดตัด (ปัจจุบันคือบริเวณวงเวียนปลาโลมา) ถนนพัทยาเหนือ ใช้ชื่อว่าถนนพัทยา-นาเกลือ และ
บริเวณจุดตัดถนนพัทยาเหนือเลียบชายหาดมายังบริเวณพัทยาใต้ ใช้ชื่อว่าถนนพัทยาสาย 1) และ
ถนนพัทยาสาย 2 โดยเฉพาะบริเวณแยกถนนพัทยาใต้กับถนนพัทยาสาย 1 และถนนพัทยาสาย 2 จะ
เป็นศูนย์กลางหลักที่มีการรวมตัวของร้านค้า บริการ และสถานเริงรมย์ที่รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว
จึงทําให้บริเวณดังกล่าวมีความคับคั่งทั้งนักท่องเที่ยวและยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ ในช่วงเวลากลางคืน จะเต็มไปด้วยยานพาหนะ และคนเดินถนน โดยในช่วงบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้นี้จะขนาบไปด้วยอาคารร้านค้าและแหล่งบันเทิงทั้งสองฝากฝั่ง ทําให้ความหนาแน่น
บริเวณนี้มีมากกว่าบริเวณชายหาดในส่วนอื่นๆ
29

30

กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
31
เรื่องเดียวกัน.
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ณ.ช่วงเวลานี้เมืองพัทยาถือมีว่ามีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการลงทุนพัฒนา
จากภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก ทําให้โครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนโดยภาครัฐบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับ
ความเจริญเติบโตได้ทัน 32 อีกทั้งการเจริญเติบโตของเมืองขาดการควบคุมและการวางแผน จึงทําให้
เกิดปัญหาที่สําคัญขึ้นหลายประการ เช่น ความสกปรกของชายหาด และชายหาดแคบมากเมื่อเวลา
น้ําทะเลขึ้นสูงสุด เพราะพื้นที่ชายหาดเกือบทั้งหมดจมน้ํา ทําให้ไม่มีพื้นที่ที่จะเดินตามชายหาดได้
ปัญหาการขาดแคลนน้ําประปา ปัญหาการกําจัดน้ําเสียและมลภาวะชายหาด ปัญหาด้านผังเมือง
ปัญหาน้ําท่วมและการระบายน้ํา ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการจราจรในตัวเมือง ปัญหาการขาด
แคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเรือท่องเที่ยว และปัญหาการรุกล้ําที่สาธารณะและชายหาด เป็นต้น
31

ภาพที่ 20 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2539 แสดงแนวชายหาด และเส้นทางการสัญจรทางบก
ที่มา: โทวิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 27 กุมภาพันธ์ 2552.
32

เรื่องเดียวกัน.
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 21 ภาพถ่ายแสดงบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ (ถนนคนเดิน) พ.ศ.2535
(ก) ทัศนียภาพบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2535
(ข) บริเวณถนนพัทยาสาย 1
(ภาพจากวิเชียรโฟโต้พัทยากลาง)
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้ํา, การประชุมชี้แจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี, พ.ศ.2554,
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.9leang.com
3

จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทําให้สภาพแวดล้อมของเมืองพัทยาตกต่ําลงไปมาก ซึ่ง
ขณะนั้นได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นถือเป็นเรื่องที่สําคัญของเมืองพัทยา
ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะทําให้เมืองพัทยาสูญเสียชื่อเสียงในการ
เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศในระดับนานาชาติไปได้ ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออก จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น
Japan International Cooperation Agency (JICA) ให้ทําการศึกษาปัญหาต่างๆ ของเมืองพัทยา 33
ซึ่งได้มีการจัดทําแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2532 (รายละเอียดในบทที่ 2 หน้า 30)
32

33

กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
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โดยความจําเป็นในการปรับปรุงพื้นที่หน้าทะเลของเมืองพัทยานั้น เป็นผลมาจาก
การศึกษาของ JICA ซึ่งพบว่า พื้นที่หน้าทะเลของเมืองพัทยามีปัญหาหลายประการ ดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ของพื้นที่หน้าทะเลในบริเวณอ่าวเกินขีดจํากัด และการกําหนด
ขอบเขตที่ไม่แน่ชัดของกิจกรรมต่างๆ นําไปสู่ความแออัด ความสับสนวุ่นวาย และเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ โดยเฉพาะการขึ้นและลงเรือของผู้โดยสาร ซึ่งกระทํากันตรงชายหาด
2. ชายหาดแคบ และการกัดเซาะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทําให้บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ
และสันทนาการมีไม่เพียงพอ

(ก)

(ข)

ภาพที่ 22 ภาพถ่ายแสดงการใช้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาเพื่อการขึ้น - ลงเรือ (พ.ศ.2536)
(ก) การก่ อสร้างที่ ล่วงล้ําแนวเขตชายฝั่ งตามธรรมชาติ ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยเฉพาะบริเวณพัทยาใต้
(ข) ภัตตาคาร ร้านค้า และแหล่งบันเทิงที่รุกล้ําชายฝั่งย่านพัทยาใต้ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลลงทะเลโดยตรง ทําให้เกิดมลภาวะขึ้น
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “รายงานฉบับสุดท้ายการศึกษาความเหมาะสม และ
ออกแบบรายละเอียดโครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กุมภาพันธ์
2537.
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 23 ภาพถ่ายแสดงสภาพปัญหาในพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้
(ก) สิ่งก่อสร้างรุกล้ําชายหาดบริเวณพัทยาใต้ (พ.ศ.2536)
(ข) ชายหาดที่สกปรกน้ําเน่าเสีย บริเวณหาดพัทยา (พ.ศ.2536)
(ค) ท่าเทียบเรือ บริเวณพัทยาใต้ (พ.ศ. 2536)
(ง) การระบายน้ําเน่าเสียจากคลองพัทยาใต้ (พ.ศ.2536)
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กุมภาพันธ์ 2537.
3. ขาดแคลนพื้นที่ชายฝั่งในบริเวณพัทยาใต้ ถนนเลียบชายหาดเพื่อการเดินเล่นและ
สาธารณูปโภคที่จําเป็น เนื่องจากชายฝั่งบริเวณพัทยาใต้ถูกรุกล้ําโดยร้านค้า ภัตตาคาร และแหล่ง
บันเทิง
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4. ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการขึ้นลงเรือ
การจอดรับและส่งผู้โดยสารของเรือท่องเที่ยวและเรือบริการอื่นๆ
5. อาคารรุกล้ําบุกรุกลงไปในทะเลมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการระบายน้ําเน่าเสีย
จากคลองพัทยาใต้ลงสู่ทะเลบริเวณพัทยาใต้
จากผลการศึกษาสภาพปัญหาของ JICA และได้มีการจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนา
เมืองพัทยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยอนุมัติให้ดําเนินการตาม
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเมืองพัทยา ตามโครงการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูบูรณะเมืองพัทยาจํานวน 9 โครงการ
โดยได้จัดหมวดหมู่โครงการดังกล่าวเป็น 2 กลุ่มโครงการ และได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 ให้
กรมโยธาธิการดําเนินการโครงการเร่งด่วนตามที่ JICA ได้เสนอไว้ 5 โครงการ คือ 1) โครงการถม
ทะเลบริเวณพัทยาใต้ 2) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา 3) โครงการฟื้นฟูบูรณะ
ชายหาดพัทยา 4) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะล้าน และ 5) โครงการก่อสร้างถนนพัทยาสาย 3
โดยในส่วนที่เหลืออีก 4 โครงการได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค กรมควบคุมมลพิษและเมือง
พัทยารับผิดชอบดําเนินการ ซึ่ง ณ.ขณะนั้นโครงการต่างๆ อยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง และ
บางโครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมเพื่อออกแบบก่อสร้าง โดยแต่ละหน่วยงานได้เร่ง
ดําเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาเมืองพัทยา และเพื่อเป็นการฟื้นฟู
เมืองพัทยาโดยการลงทุนโดยภาครัฐด้านการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของเมืองพัทยาเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในส่วนของภาคเอกชน และนําเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของ
ประเทศต่อไป
โดยโครงการที่กรมโยธาธิการได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนั้น ทางกรมโยธาธิการได้
ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จํากัด, Scott Wilson Kirkpatrick
Company Limited และบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จํากัด ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูบูรณะและ
พัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งโครงการที่ว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการ
ถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ 2) โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา และ 3) โครงการฟื้นฟูบูรณะ
ชายหาดพั ท ยา 34 ซึ่ ง หลั ง จากที่ ท างบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาความเหมาะสม และ
ออกแบบรายละเอียด โดยได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นชอบใน
การดําเนินโครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยานั้น ซึ่งโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากสํานัก
3 3
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กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1) โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา
และ 2)โครงการถมทะเล โดยโครงการถมทะเลนั้นคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา รายงานการ
วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ด้ านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการอื่นๆ ของรั ฐ และ
รัฐวิสาหกิจในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2540 วันที่ 1 ธันวาคม 2540 และคราวประชุมครั้งที่ 1/2541
วันที่ 26 มกราคม 2541 ได้มีมติให้ปรับลดขนาดของโครงการ จากเดิมที่เสนอให้ถมทะเลบริเวณ
ชายหาดพัทยาในเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ เพื่อก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับท่าเทียบเรือโดย
ให้ปรับลดลง เป็นพื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบประมาณ 18.79 ไร่ 35 ในส่วนของโครงการฟื้นฟูบูรณะ
ชายหาดตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือถึงบริเวณพัทยาใต้ ยาวประมาณ 2,700 เมตร กว้างประมาณ 50
เมตร นั้นไม่ผ่านความเห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่าปัญหาการกัดเซาะชายหากนั้น
ยังไม่ถือว่ามีนัยสําคัญ จึงให้กรมโยธาธิการเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพชายฝั่งว่ามีการกัดเซาะอย่างมี
นัยสําคัญหรือไม่เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมเพื่อพิจารณาต่อไป โดยกรมโยธาธิการได้ว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษา ได้แก่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จํากัด สํารวจและศึกษาเฝ้าระวังการกัดเซาะชายหาด
พัทยาเป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2544-2547) 36 เพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการกัดเซาะจริงหรือไม่ โดยตั้งข้อ
สมมติฐานไว้ว่าจะต้องมีการกัดเซาะอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือมีการกัดเซาะไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรต่อ
ปี โดยทรายไม่กลับคืน โดยหลังจากมีการสํารวจทุกเดือน ทุกฤดูกาล เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อจัดทํา
รูปตัดทางขวางของทรายชายหาดพัทยาเปรียบเทียบกัน และรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายของทราย
ตามฤดูกาล โดยรายงานสรุปได้ว่ายังไม่พบว่ามีการกัดเซาะอย่างมีนัยสําคัญ จึงได้ชะลอโครงการนี้ไว้
ในส่วนของโครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้นั้น โดยสืบเนื่องจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ได้มีการเสนอให้รื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ โดยให้สาเหตุ
ว่าอาคารดังกล่าวทําให้ชายหาดขาดความต่อเนื่องของชายหาดพัทยาและเสียทัศนียภาพ นอกจากนี้
บริเวณใต้อาคารรุกล้ํายังเต็มไปด้วยน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล จําเป็ นจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นและจาก
ข้อเสนอดังกล่าว ทําให้เมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้มีมติ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เสนอมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา โดยมติเห็นชอบกับแผนการรื้อถอน
อาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ ตามที่กรมโยธาธิการและจังหวัดชลบุรีเสนอ จากเหตุผลว่าอาคาร
34
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กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “รายงานแผนปฏิบัติการลดผลกระทบ และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูบูรณะ
และพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2541.
36
สัมภาษณ์ อดีตผู้อํานวยการ สํานักการช่าง เมืองพัทยา, 30 กรกฎาคม 2556.
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ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ เป็นอาคารที่กระทําผิดกฎหมายรุกล้ําที่สาธารณะประโยชน์
ร้านค้า ภัตตาคาร และแหล่งบันเทิง ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียลงทะเลโดยตรง ทําให้เกิด
มลภาวะทําลายสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง

ภาพที่ 24 ภาพแสดงแนวอาคารรุกล้ําชายหาดบริเวณพัทยาใต้ พ.ศ.2541
ที่มา: เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547.
ดังนั้น สรุปได้ว่าโครงการที่ผ่านความเห็นชอบมีเพียงโครงการถมทรายทะเลพัทยาใต้
พื้นที่ประมาณ 18.79 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยโครงการได้
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ซึ่งในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นว่าให้ชะลอการรื้อถอนอาคารรุกล้ํา ออกไป 3 ปี
ตามการเรียกร้องจากนักธุรกิจเจ้าของอาคาร และอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรี ทบทวนมติ
กรณี คํ า สั่ ง รื้ อ ถอน โดยให้ ถื อ ว่ า อาคารเหล่ า นั้ น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องเมื อ งพั ท ยา ซึ่ ง เป็ น จุ ด ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว ซึ่งหากมีการรื้อถอนจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 25 ภาพถ่ายแสดงแนวอาคารรุกล้ําชายหาดบริเวณพัทยาใต้ (พ.ศ.2541)
(ก) บริเวณถนนคนเดินเมืองพัทยา (Pattaya Walking Street)
(ข) บริเวณถนนคนเดินเมืองพัทยา (Pattaya Walking Street)
(ค) บริเวณสะพานท่าเทียบเรือ มุมมองจากอ่าวพัทยา
(ง) บริเวณสะพานท่าเทียบเรือ มุมมองจากอ่าวพัทยา
(จ) บริเวณอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ มุมมองจากอ่าวพัทยา
(ฉ) บริเวณอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ มุมมองจากอ่าวพัทยา
ที่มา: เมืองพัทยา, “การศึกษาความเหมาะสม แนวทางการฟื้นฟูและปรับปรุง อาคารเศรษฐกิจ 101
ราย บริเวณพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2542.
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ภาพที่ 26 ภาพผังที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณรอบอ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา
ที่มา: เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547.
โดยจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มี มติคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการรื้อถอนอาคารรุกล้ําบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้นั้น เมืองพัทยาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบให้ดําเนินการ ได้พบปัญหาอุปสรรคอย่าง
มากในการดําเนินการ ทั้งในส่วนของกฎหมาย และมวลชนในบริเวณพื้นที่ ดังนั้นผู้บริหารเมืองพัทยา
จึงได้ดําเนินการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลกระทบกับทุกฝ่ายให้น้อยที่สุด
ซึ่งเป็นเหตุสําคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 37 ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข โดยต่อมาเมืองพัทยาได้ว่าจ้าง
บริษั ท แอสดี ค อน คอร์ ป อเรชั่ น จํ ากั ด ทํา การศึ ก ษาออกแบบเบื้ อ งต้น และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2547 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทําการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่าวพัทยาใต้ และเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ
อ่าวพัทยาใต้ที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น ได้แก่ น้ําเสีย ขยะมูลฝอย บริเวณชายหาด และทัศนียภาพของอ่าว
พัทยาใต้ โดยการก่อสร้างถนนยกระดับเลียบชายหาด รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณ
36
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สัมภาษณ์ นิรนั ดร์ วัฒนศาสตร์สาธร, อดีตนายกเมืองพัทยา, 27 มิถุนายน 2556.
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ถนนพัทยาสาย 1 (ถนนเลียบชายหาด) และใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของเมือง
พัทยา 38 โดยเมืองพัทยาได้ตั้งเป้าหมายในการดําเนินการในครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งนําไปสู่ข้อยุติของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
37

ภาพที่ 27 ภาพแสดงอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ (แสดงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ)
ที่มา: เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547.
โดยหลั งจากที่ ได้ ดํ าเนิ นโครงการศึกษาออกแบบเบื้ องต้ นและวิ เคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ เมืองพัทยาจึงได้
มอบหมายให้ ท างบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ ซึ่ ง ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม จากสํ านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม ให้
ดําเนินการเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนที่ต้องมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ประกาศ

38

เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม
2547.
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ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2535 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให้ทางหลวงหรือถนนทุกขนาดที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน
ต่ําสุดของทางหลวงชนบทขึ้นไป โดยรวมความถึงการก่อสร้างคันทางใหม่เพิ่มเติมจากคันทางที่มีอยู่
เดิม ที่ตัดผ่านพื้นที่เขตชายฝั่งทะเลในระยะ 50 เมตร ห่างจากระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุด 39 ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจะต้องดําเนินการจัดทํ ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่ อสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ แต่
เมื่อโครงการได้นําเสนอเพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม เมื่อกุมภาพันธ์ 2549 ที่ประชุมฯ มีมติ
ให้เมืองพัทยาถอนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ อ่ า วพัท ยาใต้ เมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี และให้นํ า เรื่ อ งการดํ า เนิ น การติด ตามมติ
คณะรัฐมนตรี กรณีการรื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยา ซึ่งหากไม่มีการขอแก้ไขมติดังกล่าว ทาง
คณะกรรมการจะไม่สามารถพิจารณารายงานดังกล่าวได้เนื่องจากขัดกับมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้
คณะกรรมการ ผู้ชํานาญการฯ ได้มีข้อสังเกตว่า โครงการดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับข้อกําหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
พื้นที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2546 และผังเมือง
รวมเมืองพัทยา โดยการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ ต้องพิจารณาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติให้มากที่สุดและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ควรพิจารณาทางเลือกของการออกแบบ
และวิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม อีกทั้งในเรื่องของการมีส่วนร่วมและการสํารวจความเห็น
ของประชาชนจะต้ อ งมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ค รอบคลุ ม ปั ญ หาและผลกระทบ รวมทั้ ง ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะหรื อส่ ว นรวมอย่ า งแท้ จริ ง จากโครงการ ดัง นั้น โครงการดั ง กล่ า วจึ งยั งไม่ไ ด้ เข้ ารั บ การ
พิจารณาขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการ
ดังกล่าว ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการรื้อถอนอาคารรุกล้ําบริเวณพัทยาใต้ และ ณ.ขณะนั้นยังไม่
มีข้อสรุปที่ชัดเจนในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว หรือการดําเนินการใดๆ เพื่อขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี
โครงการดังกล่าวจึงได้ถูกชลอไป เพื่อนําปัญหาดังกล่าวกลับมาหาข้อสรุปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อไป
38

39

เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม
2547.
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5. ช่วงที่ 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสูค่ วามยั่งยืน)
จากปัญหาที่สะสมมาในอดีต บางส่วนได้ดําเนินการแก้ไขและในบางส่วนยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอันสืบเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ ดังเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณชายหาดพัทยาใต้ (Pattaya
Walking Street) ปัญหาดังกล่าวสะสมมาจนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2557) ยังไม่มีนโยบายและแผนเพื่อ
ดําเนินการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในพื้นที่ โดยเห็นได้
อย่างชัดเจนจากปัญหาพื้นที่ชายหาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากโครงการต่างๆ ที่ได้นําเสนอเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขปัญหากับไม่รับการตอบรับ และอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น โครงการ
ถมทะเลพัทยา (พ.ศ.2537) และโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ (พ.ศ.2547) อันเนื่องมาจาก
ประเด็นข้อเสนอของคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นทางด้านเทคนิคแต่หากเป็น
ประเด็นเกี่ยวกับกับเหตุผลและความจําเป็นในการอนุมัติให้มีโครงการซึ่งเป็นประเด็นทางด้านนโยบาย
ซึ่ง ณ.ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ยังไม่ได้มีข้อพิจารณเกี่ยวกับโครงการ
ดังกล่าวอีก โดยต่อมา ปี พ.ศ.2552 กรมเจ้าท่าได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ว่าจ้างสถาบัน
วิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทําการศึกษาโครงการเสริมทรายบูรณะชายหาด
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยาจากปัญหาการถูกกัด
เซาะมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิชาการ
เพื่ อ ให้ ช ายหาดพั ท ยากลั บ มาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสํ า คั ญ ของประเทศต่ อ ไป 40 โดยผล
การศึกษาได้ข้อสรุปว่า ให้มีการเสริมทรายบริเวณชายหาดพัทยาออกไปประมาณ 35 เมตร เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพชายหาดเดิมที่ถูกกัดเซาะไป แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบัน (พ.ศ.2557) โครงการ
ดังกล่าวยังคงไม่ได้ดําเนินการซึ่งส่งผลกระทบกับสภาพกายภาพในบริเวณพื้นที่ชายหาด ดังจะเห็นได้
จากการคะเนพื้นที่ชายหาดที่จะหายไปหากไม่ดําเนินการแก้ไข โดยนักวิชาการได้ทําการวิเคราะห์ตาม
หลักวิชาการซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์มีการคาดคะเนว่าหากไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พื้นที่
ชายหาดเมืองพัทยาจะหายไปหมดในปี พ.ศ.2559
3 9
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สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555.
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ภาพที่ 28 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงบริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา พ.ศ.2556 แสดงพื้นที่ชายหาดและ
เส้นทางสัญจร
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก https://
www.google.co.th/maps/@13.1248702,100.4860532,10z

ภาพที่ 29 ภาพแสดงทัศนียภาพบริเวณอ่าวพัทยา พ.ศ.2557
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ภาพที่ 30 ภาพแสดงแนวอาคารรุกล้ําที่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้
พ.ศ.2557
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
โดยในที่นี้จะกล่าวถึง สภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ (Pattaya Walking Street) โดยแบ่งเนื้อหาตามช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ดังนี้
ช่วงที่ 1) ก่อนปี พ.ศ.2599 ที่มีการตั้งถิ่นฐานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2) พ.ศ.2502 เป็นช่วง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านชาวประมงสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วงที่ 3) พ.ศ.
2520 (หลังสงครามเวียดนาม) ช่วงที่ 4) ปี พ.ศ.2532 (เป็นช่วงฟื้นฟูเมืองและพัฒนา) และช่วงที่ 5)
พ.ศ.2552 ซึ่งมีการพัฒนาเมืองพัฒนาเพื่อนําไปสู่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระทั่ง
ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ดังนี้
1. ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การตั้งถิ่นฐาน)
บริเวณพื้นที่หมู่บ้านประมงในอดีต (บริเวณชายหาดพัทยาใต้) มีประชาชนอาศัยอยู่
เพียงเล็กน้อยโดยส่วนมากประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก จากบริเวณนาเกลือ มาสิ้นสุดที่บริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ (ปัจจุบันคือบริเวณต้นมะขามใหญ่ ในถนนคนเดิน Pattaya Walking Street) ซึ่ง
สภาพทางบริเวณนั้นยังคงเป็นเส้นทางเกวียน ลักษณะถนนเป็นดินลูกรัง โดยขณะนั้นบริเวณชายหาด

86
พัทยาใต้เป็นหมู่บ้านของชาวท้องถิ่นที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพชาวประมง 41 ซึ่งผู้ที่มา
บุกเบิกพื้นที่บริเวณพัทยาใต้ ได้แก่ ตระกูลค้าขาย ตระกูลเชื้อจั่น เป็นต้น โดยเป็นคนท้องถิ่นที่อยู่
อาศัยบริเวณนี้รวมประมาณ 100 กว่าปี แรกเริ่มประกอบอาชีพประมง และเพาะปลูก และในส่วน
ของประชาชนที่อพยพและย้ายถิ่นฐานมาอยู่บริเวณนี้ได้แก่ ชาวจีนที่ย้ายมาจากบริเวณบ้านอําเภอ
และสัตหีบ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากบริเวณบ้านอําเภอและสัตหีบนั้นเป็นพื้นที่ฐานทัพของ
ทหาร จึงไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในพื้นที่ จึงมีการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนเข้ามาในบริเวณ
พื้ น ที่ น าเกลื อ 42 และพั ท ยาซึ่ ง ถื อ เป็ น ยุ ค ของการบุ ก เบิ ก พื้ น ที่ ใ นสมั ย นั้ น โดยในขณะนั้ น บริ เ วณ
ชายหาดพั ท ยาใต้ เ ป็ น เพี ย งหมู่ บ้ า นชาวประมงเล็ ก ๆ ในส่ ว นของฝั่ ง ตะวั น ออกของถนนมี อ าคาร
บ้านเรือนประชาชนประกอบอาชีพค้าขายและบ้านพักอาศัยประมาณ 20 หลัง และในส่วนพื้นที่
ชายฝั่งทะเลยังคงเป็นที่ว่าง และในส่วนประชาชนอีกจํานวนหนึ่งได้ไปตั้งถิ่นฐานบริเวณนาเกลือ โดย
ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยและศูนย์กลางค้าขายของชาวจีนที่อพยพกันมานั่นเอง โดยบริเวณนาเกลือถือ
เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการค้าขายของอําเภอบางละมุง ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่าบริเวณอื่น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของเมืองในยุคนี้ พื้นที่ของเมืองพัทยานั้นจะแบ่งได้อย่างชัดเจนโดย
พื้นที่ในส่วนที่ 1 บริเวณทางด้านทิศเหนือของเมืองพัทยา (บริเวณนาเกลือ) โดยส่วนใหญ่เป็น
ศูนย์กลางการค้า บ้านพักอาศัย และในส่วนที่ 2 บริเวณทางด้านทิศใต้ของอ่าวพัทยา ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักและเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ มีระยะทางจากพื้นที่บริเวณนาเกลือ
ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางเชื่อมต่อกันของ 2 บริเวณคือเส้นทางเลียบชายหาด หรือถนน
พัทยา-นาเกลือ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ส่วนใหญ่เป็นระบบเครือ
ญาติกันในพื้นที่ เช่นเดียวกันกับบริเวณพื้นที่นาเกลือ อันเนื่องจากการอพยพเข้ามาจากบริเวณพื้นที่
ของบ้านอําเภอ สัตหีบในขณะนั้น ซึ่งอาจถือได้ว่าพื้นที่ 2 ชุมชนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งชุมชนที่มี
การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เมืองพัทยา
2. ช่วงที่ 2 พ.ศ.2502 (การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพืน้ ที่)
โดยช่วงสงครามเวียดนามขณะนั้น จากหมู่บ้านชาวประมงบริเวณชายหาดพัทยาใต้
เมืองพัทยายังเงียบสงบอยู่ โดยช่วงสงครามเวียดนามมีทหารจากกองกําลังสหรัฐอเมริกาได้เข้ามา
ท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาใต้ทําให้สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการทํา
ประมง เริ่มมีประชาชนเข้ามาประกอบธุรกิจการค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่บริเวณพื้นที่ยังไม่อยู่ในพื้นที่
ปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือในขณะนั้น จนกระทั่งต่อมาในปี 2507 จึงได้มีการขยายอาณาเขต
สุ ข าภิ บ าลนาเกลื อ จากตํ า บลนาเกลื อ ไปจนถึ ง เขตพั ท ยาใต้ ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ บ ริ เ วณหมู่ บ้ า น
ชาวประมง บริเวณชายหาดพัทยาใต้
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สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นถือว่ามีการจับจ่ายจากกองกําลังทหารสหรัฐจํานวนมาก ทํา
ให้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนเริ่มเปลี่ยนจากการทําอาชีพประมง มาทําการค้าขายโดยร้านค้าแรกใน
บริเวณถนนชายหาดพัทยาเป็นเพียงร้านกาแฟเล็กๆ หลังจากที่มีกองกําลังทหารสหรัฐเข้ามา ความ
ต้องการสินค้าอื่นๆ จึงเกิดขึ้นตามลําดับ ประชาชนเริ่มเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อนําสินค้าเข้า
มาจําหน่าย โดยช่วงเวลานั้นมีร้านค้าทั่วไป (โช่ห่วย) อยู่ประมาณ 2 ร้าน ส่วนที่เหลือจะเป็น
ร้านอาหาร บาร์เบียร์ โดยส่วนมากยังคงเป็นประชาชนในพื้นที่ที่เปลี่ยนจากการทําประมงมาค้าขาย
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 43 โดยต่อมาพื้นที่บางส่วนประชาชนในพื้นที่ได้นําไปจํานําบ้าง ขาย
สิท ธิ์กันบ้ าง ทํ า ให้เริ่ม มีคนภายนอกเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ทําให้ บริ เวณพัท ยาใต้เริ่มกลายมาเป็น
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาใน ณ.ขณะนั้น
42

ภาพที่ 31 ภาพถ่ายร้านค้าบริเวณถนนพัทยาสาย 1 (ปัจจุบันคือ ถนนคนเดิน) ปี พ.ศ.2510
(ได้รับภาพถ่ายจาก วีรวัฒน์ ค้าขาย)

ภาพที่ 32 ภาพถ่ายชุมชนบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ปี พ.ศ.2510
(ได้รับภาพถ่ายจาก วีรวัฒน์ ค้าขาย)
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สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพื้นที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556.
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ซึ่งสินค้าที่นํามาค้าขายนั้นได้นํามาจากกรุงเทพมหานคร โดยการเดินทางในขณะนั้น
เริ่มสะดวกสบายขึ้น สินค้าที่นํามาขายมีแถบทุกประเภทเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของใช้อุปโภค
บริโภค ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทหารสหรัฐฯ ที่เข้ามาพักผ่อนจะนําเงินมาใช้จํานวนมาก 44 เนื่องจากช่วง
สงครามนั้นอาจกล่าวไม่ได้ว่าจะหาความสุขจากการพักผ่อนได้เช่นนี้อีกเมื่อไร ดังนั้นการพักผ่อนของ
ทหารสหรัฐฯ จึงเป็นการใช้จ่ายที่เต็มที่ ทั้งดื่ม กิน ใช้จ่ายสินค้า และบริการ โดยทั่วไปจะมีหญิงชาว
ไทยที่มาคอยดูแลบริการเพื่อความสะดวกสบาย และรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยสําหรับหญิงไทยที่มา
คอยให้บริการ ทําให้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้มีความคึกคัก ทั้งร้านค้า บาร์เบียร์ รวมถึงสถาน
บันเทิงต่างๆ อีกด้วย โดยขณะนั้นเริ่มมีแหล่งบันเทิงแห่งแรกบริเวณพัทยาใต้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ต้นมะขามใหญ่ (ภายในถนนคนเดินปัจจุบัน) โดยทหารสหรัฐฯ และนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยว
ยามราตรี นั่งกิน ดื่มเป็นเวลานานถึงโต้รุ่ง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสถานบันเทิงยามราตรีของบริเวณ
พัทยาใต้ 45 โดยหลังจากนั้นเริ่มมีนักธุรกิจต่างพื้นที่ รวมถึงชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทําธุรกิจประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของถนนบันเทิงนับแต่นั้นเป็นต้นมา
โดยขณะนั้น ทหารเรือสหรัฐได้ใช้ชายหาดพัทยาเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว ทํา
ให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เป็นสถานพักตากอากาศที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศนิยมมาพักผ่อน ซึ่งเป็นการนํารายได้มาสู่ประเทศเป็นจํานวนมาก 46 จนกระทั่ง
สงครามยุติลง ทหารหน่วยสุดท้ายออกจากประเทศไทยปี พ.ศ.2516 ณ.ช่วงขณะนั้นชื่อเสียงของเมือง
พัทยาเริ่มเป็นที่รู้จักจากการบอกต่อของบรรดาจีไอไปสู่ชาวตะวันตกอื่นๆ ทําให้เมืองพัทยาเติบโตและ
เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองท่องเที่ยวนับแต่นั้นเป็นต้นมา
3. ช่วงที่ 3 พ.ศ.2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว)
ภายหลังจาก “เมืองพัทยา” เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องของโครงสร้างของเมือง
อัตราการเพิ่มของประชากร การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและแรงงาน จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และ
องค์ประกอบในด้านอื่นๆ ประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสําคัญของ “เมืองพัทยา”
ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสําคัญด้านกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้เสนอให้นําการปกครอง
รูปแบบพิเศษมาใช้ที่เมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสมั่นคงให้แก่เมืองพัทยา 47
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รัชต์ รัตนวิจารณ์, ฐานทัพอากาศของสหรัฐฯในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaifighterclub.org/webboard/13095/
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เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพัทยา.
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เหตุผลในคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 736/2519 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ระบุว่า เมือง
พัทยานอกจากมีความเจริญในด้านวัตถุแล้ว อัตราการถ่ายเทของประชากรในเมืองพัทยาก็อยู่ใน
ระดับสูง ไม่แน่นอนเหมือนกับท้องถิ่นทั่วไป และเมืองพัทยาก็มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก จากศักยภาพของเมืองพัทยาที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ พัทยาจึงเป็นเมืองที่ได้รับการจับ
ตามอง และให้ความสําคัญในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
จากข้ อ มู ล สถิ ติ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศต่ า งๆ ที่ ม าเยื อ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น ได้ แ ก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย พบว่า ประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดของ
จํานวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 2 (ประมาณร้อยละ 25) โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยาโดย
เฉลี่ยคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.25212535 ประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ 48
47

แผนภูมิที่ 4 แสดงปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มาเยือนอาเซียน
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.

48

กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
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แผนภูมิที่ 5 แสดงสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ที่มาเยือนอาเซียน จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย (พ.ศ.2521-2535)
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
จากหมู่บ้านประมงริมทะเล เปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่รองรับทหารอเมริกันที่เว้นว่าง
จากการทําสงครามและเข้ามาพักผ่อนในบริเวณชายหาดพัทยา ดังนั้นธุรกิจบริการต่างๆ จึงเริ่มมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น บังกะโล บาร์เบียร์ คลับ ร้านอาหาร โดยยุคสงครามเวียดนามส่วนใหญ่จะ
เป็นประชาชนท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจ จากนั้นค่อยเริ่มมีคนไทยเข้ามาทําธุรกิจนี้บ้าง
พร้อมๆ กับการเข้ามาของธุรกิจบันเทิงที่หลากหลาย โดยเฉพาะบริเวณพัทยาใต้ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสถานบริการบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา 49 ซึ่ง
เป็นแหล่งรวมกิจกรรมบันเทิงทุกอย่างในพัทยา โดยมีร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ซึ่งรวมตัว
กันอยู่อย่างมากมาย ทําให้สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนั้น
48

49

สัมภาษณ์, สุนทร กังศิริกุล, อดีตประธานชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท, 30 กรกฎาคม 2556.
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4. ช่วงที่ 4 พ.ศ.2532 (การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง)
การขยายตัว ของชุม ชนเมือ งพัท ยา เกิด จากการขยายตัว ของประชากรเมือ ง
ประชากรนักท่องเที่ยว และการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งแนวโน้มของการขยายตัวจะเป็นเช่นเดียวกับที่เป็นมา
ในอดีต 50 คือ มีก ารขยายตัว ในบริเ วณชุม ชนนาเกลือ ช่ว งระหว่า งอ่า วพัท ยาและถนนสุขุม วิท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ว่างระหว่างถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลางและถนนพัทยาใต้ และ
มีก ิจ กรรมทางพาณิช ยกรรมอยู ่อ ย่า งหนาแน่น ตามถนนสายสํ า คัญ ดัง กล่า ว การขยายตัว ของ
นักท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ทําให้การขยายตัวของชุมชนขยายตัวไป
ตามแนวชายหาดของหาดจอมเทียน
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการท่องเที่ยว โดยเมืองพัทยาได้รับการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออกสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและจากนานาชาติ มีการ
พัฒนาอย่างจริงจังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) และ
ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ที่กําหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว
เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญไปสู่ภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางกิจการค้า การบริการ การ
บริหารราชการ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดย่อมของภาคตะวันออก
การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้มีการขยายตัวมาเป็นลําดับ จํานวนนักท่องเที่ยวที่มา
พัทยาโดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยในแต่ละปี
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาพัทยา คิดเป็นประมาณร้อยละ 23
ของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่มาไทย ในปี พ.ศ.2525 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนพัทยาประมาณ 6 แสนคน เพิ่มขึ้นเป็น
ประมาณ 1.42 ล้านคน ในปี พ.ศ.2530 และเพิ่มขึ้นประมาณ 1.73 ล้านคนในปี พ.ศ.2531 ซึ่งเป็นปี
ที่มีผู้มาเยือนพัทยามากที่สุดหลังจากนั้นจํานวนนักท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้ลดลงเป็นลําดับ เป็น
ประมาณ 1.6 ล้านคนในปี พ.ศ.2532 เป็น 1.58 ล้านคนในปี พ.ศ.2533 และ 1.45 ล้านคนในปี พ.ศ.
2535 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมือง
พัทยา ได้แก่ ปัญหามลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยน้ําเสียลงทะเล และการทิ้งขยะใต้
อาคารรุกล้ําบริเวณพัทยาใต้ ชายหาดสกปรก ประกอบกับได้เกิดวิกฤตการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซีย 51
4 9

50

50

กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
51
เรื่องเดียวกัน.
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แผนภูมิที่ 6 แสดงสถิตินักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยและเมืองพัทยา (พ.ศ. 2525-2535)
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.

แผนภูมิที่ 7 แสดงสถิติผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองพัทยา (พ.ศ.2529-2535)
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
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แผนภูมิที่ 8 แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา (พ.ศ.2528-2535)
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.

แผนภูมิที่ 9 แสดงสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา (พ.ศ.2536)
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.

94
จากแผนภูมิสถิติจะเห็นได้ว่า จากปี พ.ศ.2525 ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็น
ลําดับ อาจเนื่องมาจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่ต้องการเห็นเมืองพัทยามีความเจริญเติบโต
ในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ทําให้มีการจัดงานและประชาสัมพันธ์เมืองด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยงานเทศกาลพัทยาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2519 “โดยที่การจัดตั้งเมืองยังไม่เป็น
รูปเป็นร่าง จึงพอจะพูดได้ว่า งานเทศกาลเมืองพัทยาเป็นจุดปฏิสนธิ ที่ทําให้ชายหาดพัทยาที่เคยเป็น
หมู่บ้านประมงเล็กๆ เติบโตด้านธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ
โลก หากผู้ร่วมกันบุกเบิกระยะแรกที่เข้ามาปักหลักทํามาหากินที่หาดพัทยา อ.บางละมุง ไม่ร่วมกัน
แข็งขันด้วยการจัดงานนี้ขึ้นมา ก็คาดเดากันยากว่าพัทยาจะ “บูม” มากถึงขนาดนี้” 52 จะเห็นได้ว่า
การรวมตัวกันของภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนในพื้นที่ถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 33 ภาพแสดงงานเทศกาลเมืองพัทยา บริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2530
(ได้รับภาพถ่ายจาก สุวรรณา ศุภชาติไกรสร, เมษายน 2530)
52

สุวรรณา ศุภชาติไกรสร, “บทสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเทศกาล
พัทยา” หนังสือพิมพ์เมืองพัทยา (24-30 ธันวาคม 2529).
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โดย ณ.ขณะนั้นผู้ประกอบการได้มีข้อเสนออยากให้ทางราชการ มีความตื่นตัวในด้าน
การท่องเที่ยว และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าในปัจจุบัน และอีกปัญหาที่สําคัญคือเรื่องของการ
จัดระเบียบแหล่งบันเทิงยามราตรี โดยผู้ประกอบการมีความเห็นว่า “ปัญหาสําคัญคือเรื่อง เวลาเปิดปิดแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ซึ่งบริเวณชายหาดพัทยาใต้ เมืองพัทยามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเรื่อง “ไนท์
ทัวร์” ซึ่งเป็นชีวิตธุรกิจคนกลางคืน นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยต้องการมาสัมผัส หาก
ทางราชการจะยอมรับความจริงว่า การทํารายได้ของพัทยา มาจากการขายบริการในยามราตรีแล้ว ก็
น่าจะหาทางปรับเวลาการเปิด-ปิด สถานบริการให้สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคธุรกิจเอกชน” 53
ซึ่ง ณ.ช่วงเวลานี้สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ําลง การเกษตรของไทยอยู่ในสภาพ “ซิโร่ โกรวธ์”
และรัฐบาลได้เน้นให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย ดังนั้นควรมีการประนีประนอมปรับเปลี่ยนการจัดการเพื่อ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ณ.ขณะนั้น โดยในส่วนของภาครัฐควรมีการเปิดใจและยอมรับถึงจุด
ขายของพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการทํารายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่น ควรมีมาตรการบริหารจัดการ
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของเมืองพัทยา

ภาพที่ 34 ภาพแสดงบริเวณชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2530
ที่มา: กนกนภา บุญลิขิต, “รายงานข่าวการท่องเที่ยวเมืองพัทยา,” 2 กุมภาพันธ์ 2530.
โดย ปี พ.ศ.2530 ซึ่งเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย ถือเป็นปีทองของการท่องเที่ยว
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวมีการตื่นตัวเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับที่เมืองพัทยาหลังจากมีแรงผลักดันจาก
ภาครัฐเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผลให้มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวที่ได้
เดินทางมาเที่ยวเมืองพัทยา จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น สวนทางกับสภาพแวดล้อมที่แย่ลง
เนื่องจากขาดการดูแลจั ดการจากหน่วยงานภาครัฐ ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพี ยงพอต่อการ
เจริญเติบโต โดยต่อมาเมื่อถึงปี พ.ศ.2532 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเกิดวิกฤตปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
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สุวรรณา ศุภชาติไกรสร, “บทสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเทศกาล
พัทยา หนังสือพิมพ์เมืองพัทยา,” 16 มกราคม 2530.
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ําเสียและมลภาวะบริเวณชายหาด ทําให้ภาพพจน์ของเมืองพัทยาตกต่ําลง
ไปมาก โดยจากข้อมูลสถิติจะเห็นได้ว่า เมื่อปี พ.ศ.2532 นักท่องเที่ยวเริ่มลดน้อยลงตามลําดับ สภาพ
เศรษฐกิจที่ชลอตัวลงซึ่งมีผลจากสภาพปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ทําให้ในส่วนของ
ภาครัฐซึ่งเล็งเห็นว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาจะทําให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ
ประเทศตกต่ําลง ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศได้ ทางเมืองพัทยาและรัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือไป
ยังองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เพื่อเข้า
มาศึกษาปัญหาต่างๆ ของเมืองพัทยาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการฟื้นฟูเมือง
พัทยาต่อไป
โดยต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2537 จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และการแก้ไข
ปัญหาในส่วนของเมืองพัทยาที่ล่าช้า ทําให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในเมืองพัทยาได้รวมตัวกันเพื่อ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตการณ์การท่องเที่ยวในส่วนของเมืองพัทยา จึงได้มีการจัดตั้ง
โครงการ Pattaya Walking Street หรือ ถนนคนเดินเมืองพัทยา บริเวณชายหาดพัทยาใต้ขึ้นมาเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยได้ประสานขอความร่วมเมืองกับเมืองพัทยา ณ.ขณะนั้น
ถือเป็นการจุดประกายและถือเป็นจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินในประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยที่ได้เห็น
ตัวอย่างการทําถนนคนเดินจากต่างประเทศ โครงการได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2538 ซึ่งในช่วงเริ่มต้นได้มี
การหารื อกับ ผู้ ป ระกอบการในพื้นที่ โดยเมืองพั ทยาถือ เป็ น คนกลางในการเจรจาเพื่อ หามติข อง
ผู้ประกอบการในพื้นที่ว่ามีความเห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ โดยการประชุมในครั้งแรกพบว่ามีผู้เห็น
ด้วยจํานวนมากกว่า จึงเริ่มดําเนินการ 54 โดยในเวลาต่อมามีการเรียกร้องจากผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการ
ได้ขอให้มีการประชุมเพื่อแสดงความเห็นกันอีกครั้ง โดยครั้งต่อมาฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยังมีเสียงข้างมากอยู่
โดยขณะนั้นจึงได้ข้อสรุปให้ดําเนินการโครงการต่อไป โดยถือเป็นการทดลองทําถนนคนเดินแห่งแรก
ในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยขณะนั้น
ชายหาดพัทยาประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทําให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทํา
ให้เมืองไม่มีจุดเด่นในทางการขายด้านการท่องเที่ยว 55 โดยช่วงเริ่มแรกของโครงการถนนคนเดินมีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที ดนตรี ดนตรีไทย มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบริเวณ
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต่อมาได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น ทั้งแง่ของการท่องเที่ยวและในแง่ของการใช้พื้นที่
เนื่องจากแต่เดิมบริเวณพื้นที่จะเปิดให้รถยนต์สามารถวิ่งเข้า-ออกได้ แต่เมื่อทําเป็นถนนคนเดินขึ้น ก็
ทําให้เกิดความปลอดภัยในการเดินไม่ต้องระวังเรื่องของรถยนต์ที่วิ่งในพื้นที่ โดย ณ.ขณะนั้นการ
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สัมภาษณ์ นิรนั ดร์ วัฒนศาสตร์สาธร, อดีตนายกเมืองพัทยา (พ.ศ.2547-2551),
27 มิถุนายน 2556.
55
สัมภาษณ์ สุวิช ฉายสว่างวงศ์, ประธานสภาเมืองพัทยา, 17 มิถุนายน 2556.
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บริหารจัดการของเมืองพัทยาและความร่วมมือของชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท ถือว่าประสบความสําเร็จใน
ระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวมีเพิ่มมากขึ้นในเวลาต่อมา

แผนภูมิที่ 10 แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา (พ.ศ.2537-2541)
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถิติการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2542).

แผนภูมิที่ 11 แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถิติการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2542).
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ภาพที่ 35 ภาพถ่ายแสดงอาคารรุกล้ําชายหาดบริเวณชายหาดพัทยาใต้ (พ.ศ.2541)
(ดัดแปลงจาก รายงานการศึกษาความเหมาะสม แนวทางการฟื้นฟูและปรับปรุง อาคาร
เศรษฐกิจ 101 ราย บริเวณพัทยาใต้ เมืองพัทยา)
5. ช่วงที่ 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสูค่ วามยั่งยืน)
ปัจจุบันเมืองพัทยาเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประกาศให้เมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยงเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเมืองพัทยาจะได้ประโยชน์ในหลาย
ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีงบประมาณอุดหนุนจาก คณะรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งใน
ปัจจุบันเมืองพัทยาได้จัดทําโครงการเพื่อการพัฒนาไว้ 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่
เกาะไผ่ และโครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่ใช้สอยเมืองบนทะเล (Pattaya on Pier) บริเวณพัทยาใต้
ซึ่งเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยเมือง
บนทะเล (Pattaya on Pier) นั้นที่ผ่านมาเมืองพัทยามีแนวคิดที่จะจัดทําถนนสาธารณะประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณถนนสายชายหาดพัทยา และลานกิจกรรม (Urban Space)
ของเมืองพัทยา เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองพัทยา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณพัทยาใต้ถึง
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ท่าเรือแหลมบาลีฮาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ แหลม
บาลีฮายซึ่งถือเป็นที่ตั้งที่มีมุมมองดีที่สุดในอ่าวพัทยา ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่
เชื่อมโยงไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียง เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์จังหวัดระหว่างปี พ.ศ.2543-2552
มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี และจากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลต่อ
ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดชลบุรีส่งผลกระทบทําให้ในปี พ.ศ.2552 ผลผลิตมวลรวมตกต่ําลง 56 แต่
อย่างไรก็ตามจากการประมาณการสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดโดยคณะที่ปรึกษา ข้อมูลจากการ
ผลผลิตมวลรวมจังหวัดชลบุรี ได้มีการคาดการณ์ถึงการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี
โดยจะเห็นได้ว่ามีการคาดการณ์ถึงการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองพัทยา
ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก โดย
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
โดยปัจจุบันกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของเมืองพัทยาได้แก่การจ้างแรงงานในภาคอุตสา
กรรมการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของแรงงานทั้งหมดในเขตเมืองพัทยา โดยเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรมอื่นมีเพียงร้อยละ 3 การเกษตรกรรม มีเพียงร้อยละ 3 และการพาณิชยกรรม การทํา
ธุรกิจ การค้าปลีก ธุรกิจ นําเข้า-ส่งออก ประมาณร้อยละ 4
55

56

สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,”
สิงหาคม 2553, 2-41.
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แผนภูมิที่ 12 แสดงประมาณการสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2552-2572)
ที่มา: สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุปผู้บริหาร
โครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,” สิงหาคม
2553, 2-37.
ด้านสภาพสังคมในพื้นที่เมืองพัทยา ปัจจุบันชุมชนศูนย์กลางเมืองพัทยาอยู่ในเขตพื้นที่
เมืองพัทยาบริเวณถนนพัทยาสาย 1 ถนนพัทยาสาย 2 พัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ เป็นต้น
ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการ การค้าและพาณิชยกรรมอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว ประชากร
โดยมากจะประกอบอาชีพทางด้านให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้น และจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วน
ของประชากรในพื้นที่ที่มีการอพยพเข้ามาตั้งรกรากจะเป็นประชากรในวัยแรงงาน โดยเฉลี่ยประชากร
ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 67 ของจํานวนประชากรในพื้นที่ทั้งหมด 57 และที่เห็นได้ชัด
จากข้อมูลสถิติพบว่าประชากรแฝงในเขตเมืองพัทยามีจํานวนมากกว่าประชากรในทะเบียนราษฎร์ถึง
2.3 เท่า โดยประชากรแฝงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับฤดูการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่ง
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกับจํานวน
56

57

สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,”
สิงหาคม 2553, 2-12.
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นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและลดลง โดยมีการคาดการณ์จํานวนประชากร และประชากรแฝงที่จะมีเพิ่ม
มากขึ้นอันเนื่องมากจากการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดการอพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน และนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 3 แสดงการประมาณการประชากร และประชากรแฝงในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
ปี
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
จํานวนประชากรแฝง
สัดส่วนประชากรแฝงต่อประชากร
ตามทะเบียราษฎร์

2552

2557

2562

2567

2572

249,609 290,080 329,552 368,740 407,311
499,218 665,099 820,897 1,047,696 1,337,154
2.0

2.3

2.5

2.8

3.3

ที่มา: สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุปผู้บริหาร
โครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,” สิงหาคม
2553, 2-37.
ด้านสิ่งแวดล้อม
ในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมของเมืองพัทยา บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ (Pattaya Walking Street) โดยจะได้กล่าวถึงภาพรวมในช่วงเวลาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับบริเวณพื้นที่ ดังนี้ ช่วงที่ 1) ก่อนปี พ.ศ.2599 ที่มี
การตั้งถิ่นฐานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2) พ.ศ.2502 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้าน
ชาวประมงสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วงที่ 3) พ.ศ. 2520 (หลังสงครามเวียดนาม) ช่วง
ที่ 4) ปี พ.ศ.2532 (เป็นช่วงฟื้นฟูเมืองและพัฒนา) และช่วงที่ 5) พ.ศ.2552 ซึ่งมีการพัฒนาเมือง
พัฒนาเพื่อนําไปสู่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ดังนี้
1. ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การตั้งถิ่นฐาน)
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในอดีตบริเวณอ่าวพัทยาเป็นแหล่งชุกชุมของสัตว์น้ํา
จํานวนมาก บริเวณชายหาดประมาณปี พ.ศ. 2496 มีความกว้างหน้าชายหาดประมาณ 35.60 เมตร
ลาดลงไปในทะเล โดยมีพื้นที่หาดประมาณ 96,128 ตารางเมตร (60ไร่) 58 โดยบริเวณชายหาดมี
3

58

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555.
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ผักบุ้งทะเลจํานวนมาก ซึ่งสอดรับกับในส่วนของน้ําทะเลที่แมงกระพรุนมากเช่นกันเป็นหลักสมดุลทาง
ธรรมชาติ ซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านประมงซึ่งออกไปหาปลา บริเวณอ่าวพัทยา จะพบปลาโลมาบ่อยครั้ง
ในบริเวณอ่าว ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของสัญลักษณ์ที่นํามาใช้ในเมืองพัทยา บริเวณวงเวียน
ปลาโลมานั่นเอง 59 และจากสภาพแวดล้อมที่สวยงามของชายหาดที่ทอดยาว รวมกับพื้นที่สุดอ่าว
พัทยา (แหลมบาลีฮาย) จะเป็นเขาทัพพระยาซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งบริเวณเชิงเขาจะมีคลองไหล
ผ่านลงทะเล (คลองพัทยาใต้) เนื่องจากระดับพื้นที่ของอ่าวพัทยาจะลาดลงบริเวณทะเล ทําให้พื้นที่
บริเวณนี้มีสภาพเป็นชายเลน คล้ายกับพื้นที่บริเวณนาเกลือที่มีคลองนาเกลือไหลผ่านมาลงทะเล
บริเวณนาเกลือ
2. ช่วงที่ 2 พ.ศ.2502 (การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพืน้ ที่)
สภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายหาดพัทยา ประมาณปี พ.ศ.2510 ชายหาดมีพื้นที่หาด
55,818 ตารางเมตร (34 ไร่) มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 20.60 ม. จะเห็นได้ว่าความกว้างของ
ชายหาดมีขนาดเล็กลงจากเมื่อปี 2496 และต่อมาประมาณปี พ.ศ.2517 ชายหาดมีพื้นที่หาด 49,919
ตารางเมตร (31 ไร่) มีความกว้างเฉลี่ย 18.50 เมตร จะเห็นได้ว่าพื้นที่ชายหาดได้ลดลงไปเรื่อยๆ โดย
เห็นได้จากภาพถ่ายผลการศึกษา GIS และข้อมูลระยะไกล (RS)
58

ภาพที่ 36 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2496 เปรียบกับปี พ.ศ.2510
(ดัดแปลงจาก ภาพถ่ายทางอากาศ (พ.ศ. 2496, พ.ศ.2510) ของกรมแผนที่ทหาร)
59

สัมภาษณ์ ศุภวรรณ โพธิแ์ ก้ว, อดีตเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา, 27 มิถุนายน 2556.
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ภาพที่ 37 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2510 เปรียบกับปี พ.ศ.2517
(ดัดแปลงจาก ภาพถ่ายทางอากาศ (พ.ศ.2510, และ พ.ศ.2517) ของกรมแผนที่ทหาร)

ภาพที่ 38 ภาพถ่ายบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2510
ที่มา: ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ, การประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ
สํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2554, เข้าถึงเมื่อ
20 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก www.9leang.com
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3. ช่วงที่ 3 พ.ศ.2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว)
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง ในช่วงหลังสงครามเวียดนามซึ่งถือเป็นยุคเฟื่อง
ฟูด้านการท่องเที่ ยวของเมืองพัทยา ในขณะที่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอต่อการ
ขยายตัวของเมืองก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิเช่น ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการจัดการ
ระบายน้ํา ปัญหาการจัดการน้ําเสีย จากผลสํารวจคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.
2521 พบว่าน้ําทะเลยังคงมีสภาพที่ดี โดยคุณภาพน้ําทะเลจากผลสํารวจคุณภาพน้ําปรากฎว่าค่า pH
7.1 มก./ล. และค่า BOD5 มีค่า <5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามควรได้รับการ
คุ้มครองดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียเพิ่มมากขึ้นจากมลพิษและสิ่งปฏิกูลที่ทิ้งลงทะเล 60
ซึ่งในเวลาต่อมาจากการขาดการควบคุมดูแลที่ดีทําให้สภาพแวดล้อมเมืองพัทยาเริ่มมี
ความเสื่อมโทรมโดยมีสาเหตุจากการทิ้งขยะมูลฝอยลงคลองระบายน้ําทําให้คลองเน่าเสีย การระบาย
น้ําเริ่มติดขัดและของเสียทั้งหมดไหลลงทะเล ทําให้น้ําทะเลเริ่มเน่าเสีย อีกทั้งปัญหาการรุกล้ําของ
อาคารบ้านเรือนบริเวณริมคลองนาเกลือ และบริเวณริมคลองพัทยาใต้ ทําให้คลองมีขนาดแคบลงและ
ตื้นเขินทําให้เรือประมงไม่สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวก และอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ที่
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลต่อการขาดความสมดุลของมวลทรายชายหาด จากสิ่งก่อสร้างบริเวณ
ชายหาด ซึ่งส่งผลต่อปัญหาการเคลื่อนสุทธิที่ลดลงของตะกอนทรายชายฝั่งซึ่งส่งผลต่อการกัดเซาะ
บริเวณชายหาด
59

60

Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study
Pattaya Tourism Development,” December, 1978, 34-35.
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 39 ภาพถ่ายแสดงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองพัทยา (พ.ศ.2520)
(ก) ถนนสุขุมวิท บริเวรปากคลองนาเกลือ
(ข) อาคารบ้านเรือบริเวณคลองนาเกลือ
(ค) คลองพัทยาใต้บริเวณโรงแรมสยามเบย์ชอร์
(ง) คลองพัทยาใต้
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya
Tourism Development,” December, 1978.
แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเมืองพัทยาเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตมาโดยตลอด
พร้อมด้วยศักยภาพ และปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมมาในอดีตรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโต
และการขยายเมืองอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเห็น
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ได้จากปัญหาสิ่งแวดล้อม การรุกล้ําพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ซึ่งจะเห็น
ได้อย่างเด่นชัดจากคุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรม พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกิดการพังทลาย และกัดเซาะอย่าง
ต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สภาวะโลกร้อนทําให้
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น และการทําลายพื้นที่ชายฝั่งจากการกระทําของมนุษย์ ได้แก่ การก่อสร้างสิ่งรุกล้ํา
บนชายหาด การก่อสร้างสิ่งรุกล้ําลงไปในทะเล การถมทะเล โดยปัญหาการรุกล้ําพื้นที่ชายหาดเป็น
เรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรชายฝั่งที่เสื่อมโทรมลง จากการทิ้งสิ่ง
ปฏิ กู ล ลงทะเลและปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเล โดยอาคารรุ ก ล้ํ า ชายหาดพั ท ยา ซึ่ ง มี ก ารใช้
ประโยชน์พื้นที่จนเกินขีดจํากัดนั่นเอง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 40 ภาพถ่ายแสดงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองพัทยา (พ.ศ.2520)
(ก) อาคารรุกล้ํา และท่าเรือบริเวณชายหาดพัทยาใต้
(ข) อาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya
Tourism Development,” December, 1978.
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ภาพที่ 41 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2517 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2539
(ดัดแปลงจาก ภาพถ่ายทางอากาศ (พ.ศ.2517 และ พ.ศ.2539) ของกรมแผนทีท่ หาร)
4. ช่วงที่ 4 พ.ศ.2532 (การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง)
จากยุคที่มีการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งในช่วงระยะเวลา 10
ปีที่ต่อมาเมืองพัทยามีการลงทุนพัฒนาทั้งด้านการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์จากภาคเอกชนและ
ทุ นต่ างชาติ จํา นวนมาก ทํา ให้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ลงทุ นโดยภาครัฐ ไม่เพียงพอที่ จ ะรองรั บความ
เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด 61 อีกทั้งการเจริญเติบโตของเมืองขาดการควบคุมและการวางแผนผัง
เมืองที่ถูกต้อง จึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นหลายประการ ดังนั้นทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมือง
พัทยาช้ากว่ากระแสการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด ในอนาคตปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะทวี
ความรุนแรงมาขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เมืองพัทยาสูญเสียชื่อเสียงในการเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศ
ระดับโลกได้หากไม่มีแผนการแก้ไขในระยะยาวไว้รองรับ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่มีอยู่แต่ยังไม่รับการ
แก้ไข และด้วยเหตุที่เมืองพัทยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้การบริหารของภาครัฐไม่ทันต่อ
การเจริญเติบโตนี้ ก่อให้เกิดปัญหา น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ และมีการระบายทิ้งลงอ่าว
พัทยา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก ดังนั้น
60
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ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล, ข้อมูลวิชาการชี้ อีก 5 ปี พัทยาจะไม่มีหาดเหลือ.
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเสียของ
เมืองพัทยาอย่างเป็นระบบทั้งพื้นที่ โดยจะรองรับปริมาณน้ําเสียที่จะเกิดขึ้นในเมืองพัทยาได้ถึง 20 ปี
ข้างหน้า 62
อีกทั้ง ปัญหาการกัดเซาะชายหาดพัทยาเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากการ
ศึกษาใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลระยะไกล (RS) พร้อมกับมีการ
ตรวจสอบข้อมูลจากภาคสนามและภาพถ่ายเก่าๆ ในช่วงเวลาที่ต่างๆ กัน จากข้อมูลการแปลภาพถ่าย
ทางอากาศปี พ.ศ.2496, 2510 ,2517, 2539 และ 2545 พบว่า หาดพัทยามีการกัดเซาะที่รุนแรงใน
พื้นที่บริเวณตั้งแต่พัทยาเหนือจนถึงพัทยาใต้ระยะทางทั้งสิน 2.7 กิโลเมตร สําหรับบริเวณพัทยาใต้
จนถึงปลายแหลมบาลีฮาย ปัจจุบันไม่พบปัญหาการกัดเซาะใดๆ ข้อมูลภาพถ่ายปี พ.ศ.2495 บ่งบอก
ว่าหาดพัทยาในอดีตมีความสวยงามมาก มีพื้นที่หน้าหาดทั้งสิ้น 96,128.4 ตารางเมตร หรือประมาณ
60 ไร่ ความหนาเฉลี่ยของหน้าหาดอยู่ที่ 35.60 เมตร พบว่าข้อมูลปี พ.ศ.2510 หน้าหาดพัทยามีการ
กัดเซาะเหลือเพียง 55,818.3 ตารางเมตร หรือประมาณ 34 ไร่ ความกว้างหน้าหาดเหลือเพียง 20.60
เมตร และข้อมูลปี พ.ศ. 2517 หน้าหาดพัทยาถูกการกัดเซาะเหลือเพียง 49,919.4 ตารางเมตร หรือ
ประมาณ 31 ไร่ ความกว้างหน้าหาดลดลงเหลือเพียง 18.5 เมตรเท่านั้น ซึ่งอัตราการกัดเซาะชายหาด
พัทยาตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 ถึง 2517 มีอัตราการกัดเซาะเฉลี่ยที่ 0.78 เมตร/ปี การกัดเซาะชายหาด
พัทยารุนแรงและวิกฤติที่สุดในราวปี พ.ศ. 2535-2536 63 ขณะนั้นพบว่าชายหาดแทบไม่เหลือพื้นที่
หน้าหาด โดยเฉพาะขณะน้ําทะเลขึ้นสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน
อย่างหนัก ไม่มีหาดไว้ใช้พักผ่อนส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง
จากการแปลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศปี 2539 พบว่าชายหาดพัทยามีความกว้างหาด
ประมาณ 30.3 เมตร มีพื้นที่หน้าหาดคิดเป็น 81,778.9 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 51 ไร่ ซึ่งสามารถตั้ง
ข้อสังเกตได้ว่าชายหาดมีการถมทะเลเพิ่มขึ้นในปีใกล้เคียงกับปี พ.ศ.2539 จากการสอบถามข้อมูล
ผู้ป ระกอบการเช่า เตี ยงผ้ า ใบชายหาด ก็ ใ ห้ข้ อมูล ที่ส อดคล้ องตรงกั นว่ ามีก ารนํา ทรายมาถมโดย
หน่วยงานท้องถิ่นในขณะนั้น และเมื่อเปรียบเทียบกับชายหาดพัทยาในปี พ.ศ.2545 พบว่า ชายหาด
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กรมควบคุมมลพิษ, โครงการจัดการน้าํ เสียเขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา, เข้าถึงเมื่อ
20 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.
cfm?task=lt2000&id=77
63
เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม
2547.
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พัทยาถูกกัดเซาะด้วยอัตราประมาณ 1.8 เมตร/ปี ทําให้หน้าหาดพัทยาเหลือความกว้างเพียง 18.70
เมตร คิดเป็นพื้นที่เท่ากับ 50,500.7 ตารางเมตร หรือประมาณ 31 ไร่ 64
โดยทางนักวิชาการได้ให้ข้อสังเกตถึง สาเหตุของการกัดเซาะชายหาดพัทยาเกิดจาก
การที่ตะกอนทรายที่เคยเติมให้อ่าวพัทยาจากตอนบนของลําน้ํา และน้ําท่วมไหลหลากจากพื้นที่
ชายฝั่งลงสู่อ่าวพัทยาได้ลดน้อยลง การนําพาตะกอนของคลื่นมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใช้ประโยชน์
หรือกิจกรรมชายหาดที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่อ่าวพัทยา การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล
ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายหาดพัทยาอย่างรุนแรง 65
63
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ภาพที่ 42 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยาเปรียบเทียบ พ.ศ.2539 กับ พ.ศ.2545
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,
27 กุมภาพันธ์ 2552.
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เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 43 ภาพถ่ายบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2535
ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการ
ศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี, 2554,”
(ภาพจากคุณอารี ยินดี และสุวรรณา ศุภชาติไกรสร, เมษายน 2535).

ภาพที่ 44 ภาพถ่ายบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2555
ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการ
ศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี, 2554.”
(ภาพได้รับจากคุณวีรศักดิ์ เชี่ยวกิจ)
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5. ช่วงที่ 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสูค่ วามยั่งยืน)
สภาพแวดล้อมในพื้นที่เมืองพัทยาเข้ามาสู่ยุควิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง หลังจาก
ที่การเจริญเติบโตของพื้นที่มีมาอย่างต่อเนื่อง การออกกฎหมายควบคุม รวมถึงการออกประกาศจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ประกาศ ณ.วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2535 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกําหนดให้การ
ก่อสร้างที่ตัดผ่านแนวชายฝั่งทะเลในระยะ 50 เมตรห่างจากระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุด ต้องจัดรายงาน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอต่ อสํ านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ ซึ่งบังคับใช้ทั่วประเทศ แต่ด้วยเนื่องจากสภาพแวดล้อม
และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ ทําให้ภาครัฐได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุงและอําเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 31 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 กรกฎาคม 2558 ซึ่ง
บังคับใช้เฉพาะบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรการที่บังคับใช้
นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมลงในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่ง
หากไม่มีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมในเมืองพัทยา ถึงจุดวิกฤตที่ไม่
สามารถดําเนินการแก้ไขได้
โดยจะเห็นได้ว่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอันได้แก่ปัญหาน้ําเสีย อัน
เนื่ อ งจากการเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ร ะบบบ้ํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของเมื อ งพั ท ยา ไม่ ส ามารถ
ครอบคลุมได้ในทุกพื้นที่ส่งผลให้การระบายน้ําเสียลงพื้นที่ทะเลก่อให้เกิดน้ําทะเลเน่าเสีย โดยจากการ
สํารวจคุณภาพน้ําทะเล ปี พ.ศ.2547
โครงการศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์ผลกระ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้
การศึกษาคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายหาดพัทยา โดยการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ํา
บริเวณพื้นที่โครงการจํานวน 4 สถานี โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งประมาณ 300 ม. และทําการเก็บ
ตัวอย่างน้ําทะเลในขณะที่นําลงต่ําสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2547 ได้แก่
สถานที่ 1 (ST1): บริเวณปลายแหลมพัทยา
สถานีที่ 2 (ST2): บริเวณปลายท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย
สถานีที่ 3 (ST3): บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้
สถานีที่ 4 (ST4): บริเวณสโมสรเรือใบ (พัทยากลาง)
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ภาพที่ 45 ภาพแสดงผังจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลและนิเวศทางน้ํา
ที่มา: ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547.
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทะเลทั้ง 4 สถานี พบว่าค่า pH มีค่าระหว่าง 7.8-8.0
ปริมาณของแข็งแขวนลอยมีค่าระหว่าง 3.8-10.5 มก./ล. ทุกสถานี สําหรับฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
มีค่าระหว่าง 28-1,000 มก./ล. โดยมีค่าสูงสุดที่สถานีที่ 2 (ST2) บริเวณปลายท่าเทียบเรือแหลมบาลี
ฮาย ส่วนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดมีค่าระหว่าง 50-5,000 มก./ล. โดยมีค่าสูงสุดตรวจวัดได้ที่สถานี
ที่ 2 (ST2) เช่นเดียวกัน ส่วนพวกโลหะหนักได้แก่ เหล็กทั้งหมดมีค่าระหว่าง 0.079-0.128 มก./ล.
แมงกานีสมีค่าระหว่าง 0.003-0.006 มก./ล. สังกะสีและทองแดงมีค่าระหว่าง 0.022-0.056 มก./ล.
และ 0.048-0.052 มก./ล. ตามลําดับ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งเพื่อ
การว่ายน้ําตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) โดยเฉพาะแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่กําหนดไม่เกิน 1,000 มก./ล. แต่จากผลการตรวจวิเคราะห์ที่สถานีที่ 2
(ST2) และสถานีที่ 4 (ST4) พบว่ามีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 66
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อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค การจัดการกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น และปัญหาที่สําคัญอีกประการได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายหาดที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
จากผลการศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นว่าชายหาดพัทยานั้นหายไปจากการกัดเซาะชายฝั่ง และมีการ
คาดการณ์ว่าหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้ชายหาดพัทยาหายไปในที่สุด โดย
สาเหตุเนื่องมาจากตะกอนทรายที่เคยเติมให้อ่าวพัทยาจากตอนบนของลําน้ําลดน้อยลง การนําพา
ตะกอนของคลื่นที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการใช้ประโยชน์หรือกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายหาดที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาดอย่างรุนแรงมากขึ้น 67 และจากปัญหาน้ํา
ทะเลกัดเซาะชายหาดพัทยา จนพื้นที่หน้าหาดหดหายไปจากเดิมที่ ปีพ.ศ. 2495 มีพื้นที่หน้าหาดกว้าง
เฉลี่ย 35.60 เมตร โดยปัจจุบันพบว่าชายหาดหดเหลือเพียง 4-5 เมตร 68 ซึ่งในบางฤดูกาลชายหาดถูก
น้ําทะเลพัดทรายออกไปบางส่วนเหลือไม่ถึง 1 เมตรโดยบางช่วงไม่มีพื้นที่หน้าชายหาดให้เห็นเลย
โดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างกําแพงกันคลื่นด้วยโครงสร้างแข็ง ทําให้มวลทรายที่พัดเอาทราย
บริเวณดังกล่าวหายไปหมด จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
อย่ า งยิ่ ง มี ก ารรายงานข่ า วเรื่ อ งชายหาดพั ท ยาไปทั่ ว โลก ทํ า ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ กลั บ มาเริ่ ม ให้
ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าว มีการศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไข 69
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ภาพที่ 46 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยาเปรียบเทียบ พ.ศ.2545 กับ พ.ศ.2556
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,”
27 กุมภาพันธ์ 2552.

ภาพที่ 47 ภาพถ่ายแสดงบริเวณพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ และบริเวณแหลมบาลีฮาย
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ปัจจุบันจะได้เห็นได้ว่า นอกจากอาคารรุกล้ําบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ ทําให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ ยั งคงมีโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ อการ
เคลื่อนที่ของมวลทรายบริเวณอ่าวพัทยา อันได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยว การก่อสร้าง
โครงการที่จอดรถ-จอดเรือบริเวณแหลมบาลีฮาย รวมถึงการก่อสร้างอาคารบริเวณแนวชายฝั่งที่ส่งผล
ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมทางธรรมชาติ และยังรวมถึงสิ่งก่อสร้างโครงสร้างแข็งบริเวณแนวชายฝั่ง
กําแพงกันคลื่น และสิ่งก่อสร้างล่วงล้ําลําน้ํา (แสดงในภาพที่ 47 หน้า 114) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการออก
กฎหมายเข้ามาควบคุมแต่ในบางส่วนแต่ก็ยังไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้อย่างจริงจัง โดยนอกจากไม่
สามารถดําเนินการรื้อถอนอาคารที่รุกล้ําบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้แล้วนั้น ยังมีการก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างในทะเลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการที่ได้มี
การนําเสนอในผลการศึกษาต่างๆ ของเมืองพัทยา ซึ่งหากมีการดําเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณชายหาดเพิ่มเติมในอนาคตโดยมุ่งเน้นเพียงจะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นหลัก
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจสะท้อนมาในรูปแบบต่างๆ จนทํา
ให้เมืองพัทยาไม่เหลือพื้นที่ชายหาดตามการคาดการณ์ในอนาคต
ข้อระเบียบ กฎหมาย แผน และนโยบาย
โดยในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึง ข้อระเบียบ กฎหมาย รวมถึงแผนและนโยบาย ที่มีผลกับ
พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ (Pattaya Walking Street) และการพัฒนาเมือง โดยแบ่งเนื้อหาตาม
ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ดังนี้ ช่วงที่ 1) ก่อนปี พ.ศ.2599 ที่มีการตั้งถิ่นฐานในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2) พ.ศ.2502 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านชาวประมงสู่
จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วงที่ 3) พ.ศ. 2520 (หลังสงครามเวียดนาม) ช่วงที่ 4) ปี พ.ศ.
2532 (เป็นช่วงฟื้นฟูเมืองและพัฒนา) และช่วงที่ 5) พ.ศ.2552 ซึ่งมีการพัฒนาเมืองพัฒนาเพื่อนําไปสู่
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ดังนี้
1. ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การตั้งถิ่นฐาน)
ช่วงระยะเวลาก่อนปี พ.ศ. 2499 พื้นที่ในเขตเมืองพัทยามีประชากรอาศัยอยู่ประปราย
โดยแบ่งพื้นที่หมู่บ้านออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) บริเวณพื้นที่พัทยาใต้ยังเป็นเพียงหมู่บ้านพักอาศัยซึ่ง
เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ และมีประชาชนอยู่อาศัยเพียงเล็กน้อย อยู่ในเขตปกครองของพื้นที่
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ (2) พื้นที่บริเวณนาเกลือ มีประชาชนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานจํานวน
มาก โดยพื้นที่นาเกลือถือเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการค้า การพักอาศัย และการทําประมง ของพื้นที่
อําเภอบางละมุง 70 ในขณะนั้น ทําให้รัฐบาลสมัยนั้นเริ่มเร่งเห็นความสําคัญในการบริหารจัดการพื้นที่
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บริเวณนาเกลือเพื่อเป็นศูนย์กลางเมือง กระทั่งต่อมาในปี 2499 ทางราชการได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลนา
เกลือขึ้น มีพื้นที่ในการปกครองประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งขณะนั้นหมู่บ้านชาวประมงบริเวณ
พัทยาใต้ ยังอยู่นอกเขตสุขาภิบาลนาเกลือ
ดังนั้น บริเวณพื้นที่หมู่บ้านประมงบริเวณพัทยาใต้ จึงอยู่นอกเขตปกครองของสุขาภิบาล
นาเกลือ โดยขึ้นอยู่ในเขตปกครองของอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งในขณะนั้นการออกบ้านเลขที่
สํามะโนครัวประชากร การแจ้งเกิดและการแจ้งเสียชีวิต ของพื้นที่นี้ดําเนินการโดยอําเภอบางละมุง
และในส่วนกฎระเบียบการขออนุญาตอาคาร ข้อกําหนดผังเมือง ในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายที่ใช้
ควบคุมในบริเวณพื้นที่ 71
2. ช่วงที่ 2 พ.ศ.2502 (การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพืน้ ที่)
จากปี พ.ศ.2499 ที่ได้มีการจัดตั้งระบบสุขาภิบาลนาเกลือ (พื้นที่ปกครองประมาณ
22.2 ตารางกิโลเมตร) ต่อมาเมื่อความเจริญเติบโตของเมืองได้มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีการขยายเขต
ปกครองครอบคลุมมาถึงบริเวณพัทยาใต้ในปี พ.ศ. 2507 (พื้นที่ปกครองประมาณ 208.10 ตาราง
กิโลเมตร) โดยรูปแบบการปกครองสุขาภิบาล ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น การช่าง ดูแลเรื่องระบบ
สาธารณูปการ ถนนหนทาง การอนามัย ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน การคลัง ดูแลเรื่อง
งบประมาณ และการเก็บภาษีรายได้ และการศึกษา ดูแลเรื่องการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ โดย
หลังจากขยายพื้นที่ปกครองครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ทําให้พื้นที่บริเวณนี้ได้ขึ้นอยู่กับ
สุข าภิ บ าลนาเกลื อ การแจ้ ง เกิ ด แจ้ ง เสี ยชี วิ ต หรื อ การเข้ า -ออก ย้ า ยถิ่ น ฐานจะต้ อ งแจ้ง กั บ ทาง
สุขาภิบาลนาเกลือ
แต่ในขณะนั้นยังไม่ปรากฏข้อกฎหมายหรือข้อบังคับในการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ
โดยเมื่อปี พ.ศ.2518 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ การผังเมือง แต่สุขาภิบาลนาเกลือขณะนั้นยังไม่มี
การจัดทําและดําเนินการผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมือง ทําให้การสร้างหรือการพัฒนา
เมืองยังไม่มีข้อกําหนดที่ใช้ในการควบคุมการพัฒนา โดยในช่วงขณะนั้น เมื่อมีการซื้อขายที่ดิน ผู้ซื้อจะ
ได้รับใบครอบครอง ส.ค.1 (ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน เป็นหลักฐานแสดงการครอบครองที่ดิน) หรือ
ในสมัยนั้นเรียกว่า “ใบเหยียบย่ําที่ดิน” เพื่อการเข้ามาทําประโยชน์ และการพัฒนาที่ดิน โดยส่วนมาก
การออกเอกสารสิทธิ์จะใช้พิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้ดําเนินการออกใบเอกสารสําคัญ
ต่างๆ กันในภายหลัง เช่น นส.3ก เป็นต้น 72
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3. ช่วงที่ 3 พ.ศ.2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว)
โดยก่อนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2521 พัทยามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการ
ปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ แต่เนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากทั้ ง จากชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ หน่ ว ยการปกครองที่ เ ป็ น
สุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็วและแก้ปัญหา
ต่างๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ขึ้น 73
ด้วยผลแห่งพระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 จึงทําให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่
ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมี
ผู้จัดการเมือง (City Manager) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยามี
ฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยาดังกล่าว มีความ
แตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทย มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบ
การปกครองของเทศบาลรูปแบบสภาและผู้จัดการ (Council and Manager Form) หรือผู้จัดการ
เทศบาล (City Manager) แบบเดียวกับของสหรัฐอเมริกา 74 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นการนําเอา
ระบบบริหารรูปแบบผู้จัดการมาใช้บริหารเมืองพัทยานั่นเอง นับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
ไทยด้วย การที่ได้ทดลองเอารูปแบบผู้จัดการมาใช้กับเมืองพัทยาเช่นนี้ก็ด้วยตระหนักว่า เป็นท้องถิ่นที่
อยู่ในเขตศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมและเขตท่าเรือน้ําลึก มีความเจริญและมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นเป็นอันมาก โดยหลังจากที่เปลี่ยนการปกครองเป็นรูปแบบเมือง
พัทยาแล้วนั้น ได้มีการจัดตั้งสํานักงานขึ้น อยู่บริเวณซอยพัทยา 6 ถนนพัทยาสาย 1
โดยในเวลาต่อมาการพัฒนาเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 5 และ 6 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยเร่งให้มีการ
จัดผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในชุมชนบริเวณพื้นที่เป้าหมายนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ
บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ได้ แ ก่ ศรี ร าชา บางละมุ ง อ่ า วอุ ด ม และเมื อ งพั ท ยา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงได้มีการเร่งดําเนินการและประกาศกฎกระทรวงบังคับใช้ผัง
เมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยผังเมืองฉบับแรกของเมืองพัทยา กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2526 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 5 ปี และได้มีการปรับปรุงครั้งที่ 1
ประกาศบังคับใช้โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2531 สิ้นสุดการบังคับใช้เป็นเวลา
5 ปี ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 53.4 ตารางกิโลเมตร และในส่วนของการควบคุม
72
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เรื่องเดียวกัน.
ชวลิต สละ, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
(กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์ (1991), 2556), 1111.
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การพัฒนาเมืองพัทยา ณ.ขณะนั้น มีกฎหมายที่สําคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ประกาศ ณ.วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522

ภาพที่ 48 ภาพผังเมืองฉบับแรกของเมืองพัทยา ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.2526 และผังเมือง
รวมเมืองพัทยา พ.ศ. 2546
ที่มา: ดัดแปลงจาก สิทธิพร ภิรมย์รื่น, วิวัฒนาการของชุมชนและการวางผังเมืองในประเทศไทย,
ตุลาคม 2555).
โดยความหนาแน่นที่เพิ่มมากขึ้นของอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้เป็นอีกตัวแปรที่
แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ผลของภาพรวมทางด้าน
เศรษฐกิจทําให้ผู้ประกอบได้เข้ามาดําเนินกิจการบริเวณชายหาดพัทยาใต้เพิ่มมากขึ้น เริ่มมีการกระทํา
ผิดกฎหมาย เนื่องจากช่วงเวลานี้ มีข้อกฎหมายที่ใช้เป็นตัวควบคุมการพัฒนาได้แก่กฎหมายผังเมือง
และกฎหมายควบคุมอาคาร แต่เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้กลุ่มนักลงทุน รวมถึงผู้มี
อิทธิพลได้เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่จํานวนมาก มีการก่อสร้างอาคารรุกล้ําเข้าไปในชายหาดเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับขาดการควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด และรวมถึงการควบคุมดูแลใน
ลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย เนื่องจากอาคารบางส่วนยังคงเป็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมปะปนกับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาดําเนินการ เมื่อมีผู้เริ่มก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปในบริเวณชายหาดซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้มีบารมี มีอิทธิพลในพื้นที่ ทําให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐนํากฎหมายใช้การจัดการได้ยาก ด้วยความ
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เกรงกลัวต่ออํานาจ การเมือง ระบบความสัมพันธ์กันในเรื่องของผลประโยชน์ ในลักษณะของระบบ
อุ ป ถั ม ภ์ และอื่ น ๆ ส่ ง ผลให้ อาคารอื่ น ๆ ก็ ดํ า เนิ น การขั ด ต่ อ กฎหมายในขณะนั้ น ซึ่ ง หากมี ก าร
ดําเนินการตามกฎหมายก็จะต้องดําเนินการให้เท่าเทียมกันทุกหลังคาเรือน ดังนั้นการนํากฎหมู่มาใช้
ในขณะนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อเติมอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยในบางส่วนให้เหตุผล
ว่าหากไม่มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นจะทําให้อาคารบริเวณข้างเคียงรุกล้ําเข้ามาในส่วนพื้นที่ของตน โดย
ช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการได้ดําเนินการก่อสร้างต่อเติมในช่วงเวลาน้ําทะเลลด เมื่อน้ําทะเลลดชาวบ้าน
จะเริ่มต่ออาคารเพิ่มเข้ามาในชายหาดเพิ่มมากขึ้น

(ข)

(ก)

(ค)

ภาพที่ 49 ภาพถ่ายแสดงอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2521
(ก) อาคารรุกล้ํา และท่าเทียบเรือบริเวณชายหาดพัทยาใต้
(ข) อาคารรุกล้ํา และท่าเทียบเรือบริเวณชายหาดพัทยาใต้
(ค) อาคารรุกล้ํา และท่าเทียบเรือบริเวณชายหาดพัทยาใต้
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya
Tourism Development,” December, 1978.
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โดยอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารที่มีมาแต่เดิม เริ่มตั้งแต่บ้านเรือนของชาวประมง ใน
อดีตซึ่งยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม แต่ ณ.ช่วงเวลานี้ กฎหมายต่างๆ ที่ออกมาเพื่อใช้ในการ
ควบคุมการพัฒนาถือว่าเป็นการควบคุมของเดิมที่มีอยู่ไม่ให้เพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน การควบคุม
ถือไม่เป็นผลสําเร็จ เพราะ ณ.ช่วงเวลานี้อาคารที่มีอยู่เดิมได้ถูกต่อเติมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้
จากภาพถ่ายที่มีการเพิ่มจํานวนและขนาดของอาคารมาโดยตลอด เป็นผลมาจากการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิ จซึ่งถือเป็นทําเลทองของการประกอบการ โดยไม่คํ านึงถึงสภาพแวดล้อม และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
ในส่วนของนโยบายและแผนการพัฒนาในพื้นที่ ณ.ช่วงเวลานี้ได้มีการดําเนินการ
จัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม พ.ศ.2521 โดยองค์ประกอบหลัก
ของการพัฒนา ได้เน้นในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป็นหลัก ซึ่ง
ตอบสนองกับสภาพปัญหาในพื้นที่ปัจจุบัน 75
ในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การจ้างงาน ประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่จํานวนมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
แผนการพัฒนาพื้นที่ทางภาคตะวันออก พ.ศ.2529 Eastern seaboard-egional envitonmental
management plan 198676
ดังนั้นแผนการจัดการพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยได้เสนอให้เมืองพัทยาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการชายหาดพัทยา (Pattaya action
program) ซึ่งรวมถึง การจัดการขยะ การระบายน้ํา และน้ําเสีย ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีความจําเป็น
อย่างเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ มิฉะนั้นการลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว
และอื่นๆ จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับชาติซึ่งหากไม่ดําเนินการ
จัดการจะมีความเสียหายมากกว่ามูลค่าการลงทุนในการจัดการพื้นที่ชายหาด โดยที่ผ่านมาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายหาดลดต่ําลง ซึ่งเมืองพัทยาได้มีโครงการจัดการสิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
บริเวณชายหาดโดยครอบคลุมพื้นที่บริเวณพัทยาใต้ แต่เนื่องจากโครงการมิได้มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และขณะนั้นโครงการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของชายหาดทําให้โดยภาพรวมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมชายหาดยังลดต่ําลง สาเหตุจากการทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด การปล่อยน้ําเสีย
74
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Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study
Pattaya Tourism Development,” December 1978.
76
Office of the National Environment Board with Seatec International,
“Final Report Eastern Seaboard-Regional Environmental Management Plan,”
September 1986.
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บริเวณชายหาด โดยขณะนั้นการระบายน้ําเสียในเขตเมืองพัทยาทั้งหมด จะไหลลงตามธรรมชาติ และ
ไหลมาตามเส้นทางคลองนาเกลือ คลองพัทยาใต้ มายังพื้นที่บริเวณชายหาด เมื่อคลองมีสิ่งปฏิกูลมา
จํานวนมากทํ าให้ ลําคลองเริ่ม ตื้นเขิน กอปกับบริเวณปากคลองพั ทยาใต้ยั งมีอาคารรุกล้ําบริเวณ
ชายหาด ดังนั้นทําให้ทิศทางการไหลเวียนของน้ําเปลี่ยนไป ซึ่งก่อให้เกิดน้ําเน่าเสียบริเวณชายหาด
พัทยา
ดังนั้นแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายหาดพัทยาต้องมีความครอบคลุมใน
ส่วนที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด และหากไม่มีการดําเนินการก็จะทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด
พั ทยาลดต่ํ าลงไปเรื่อยๆ จนส่ งผลกระทบกั บการท่ องเที่ ยวกั บเมื องพั ทยา โดยโครงการที่ ต้องเร่ ง
ดําเนินการประกอบไปด้วย 1) Pattaya Wastewater Mgmt. Facillities Plan, 2) Pattaya
Wastewater Treatment Plant Operation and Maintenance Training, and 3) Pattaya Solid
Waste Mgmt. Program โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 163 ล้านบาท โดยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดการจากรัฐบาลในเวลาต่อไป 77
4. ช่วงที่ 4 พ.ศ.2532 (การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง)
รูปแบบการปกครองของเมืองพัทยาได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของเมืองที่ต้องการความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ เพื่อให้ทันต่อการขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็วของเมืองพัทยาโดย รั ฐ ธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีผลบั งคับ ได้กํ าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง จึงยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 และตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2542 บังคับใช้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยนายกเมืองพัทยาคนแรกคือ พลเรือ
เอก สถาปน์ เกยานนท์ ซึ่งท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจึงทําให้การบริหารเมืองพัทยาใน
ระยะแรกผ่านไปได้ด้วยดี และในส่วน การควบคุมการพัฒนาเมืองพัทยานั้น มีกฎหมายที่สําคัญ 2
ฉบับ ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองพัทยา และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารชายฝั่งทะเล เป็นตัว
ควบคุมการพัฒนา แต่การควบคุมดูเหมือนจะไม่ได้ผลนัก เพราะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
หนาแน่นตลอดแนวถนนที่มีการควบคุม 78
ในส่วนของระเบียบกฎหมายที่ใช้ควบคุมด้านผังเมือง ณ.ขณะนี้ ที่สําคัญได้แก่ 1) ผัง
เมืองรวมเมืองพัทยา ประกาศบังคับใช้โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2531 และ
หลังจากนั้นได้มีการขยายเวลาบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 61 ออกไปอีก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30
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เรื่องเดียวกัน.
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
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ธันวาคม พ.ศ.2537 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2538 โดยหลังจากนั้นเมืองพัทยาได้จัด
ผังเมืองรวมเมืองพัทยา (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2546 มีอายุใช้
ต่อเนื่อง 5 ปี และหมดอายุบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองพัทยาครั้งที่ 2 นี้ได้ขยายขอบเขตผังไปทางด้านทิศตะวันออก และพื้นที่ในทะเล คิดเป็นพื้นที่ใน
เขตผังเมืองรวมทั้งสิ้นประมาณ 185 ตารางกิโลเมตร และได้ทําการต่ออายุผังเมืองฉบับนี้ไปอีก 2 ครั้ง
ครั้งละ 1 ปีและได้หมดอายุในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2553
ในส่วนของกฎหมายควบคุมอาคาร ได้แก่การใช้อํานาจแห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 และในการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมอาคารและสิ่งปลูก
สร้างเฉพาะบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 79 ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติในการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารบริเวณดังกล่าว
โดยกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการควบคุ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายหาดได้ แ ก่
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 117(61) ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําเข้าไปในเหนือน้ํา และใต้น้ําของแม่น้ํา ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป็น
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ําไทยหรือบน
ชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
ณ.ที่ นี้จะได้กล่าวถึงในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับพื้นที่บริเวณชายหาดพั ทยาเท่านั้น โดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.
2456 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 117 วรรคสองซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 80
ข้อ 1 “ล่วงล้ําลําแม่น้ํา” หมายความว่า ล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต้น้ําของ
แม่น้ํา ลําคลองบึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว
ข้อ 3 ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ําต้องเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดต่อกับแม่น้ํา
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กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
80
“กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111, ตอน 36 ก (24 สิงหาคม 2537),
เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.md.go.th/law/policy63.php
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ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หรือทะเลภายในน่านน้ําไทยหรือบนชายหาดทะเลดังกล่าว
ข้อ 12 การยื่นคําขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําน้ําแม่น้ําและการ
แจ้งการโอนสิทธิในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา ให้ยื่น ณ กรมเจ้าท่า หรือยื่นที่
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ซึ่งอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ําที่
ขออนุญาตปลูกสร้างตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานเจ้าท่านั้นๆ ก็ได้
ข้อ 13 ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ําอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 ใช้บังคับ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาต ถ้าได้เสียค่าปรับอย่างสูงตามกฎหมายและได้ยื่นคําขออนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตได้
แต่ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตรายต่อการ
เดินเรือ หรืออาจทําให้ทางน้ําเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าท่าจะสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองรื้อถอน ปรับปรุง หรือแก้ไขอาคาร หรือสิ่งอื่นใดนั้นก่อนได้
แผน และนโยบาย
ในส่วนของนโยบาย และแผนการพัฒนาเมืองพัทยา เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดทํา
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาในปี พ.ศ.2532 ได้แก่ โครงการการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูบูรณะและ
พัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งโครงการที่ว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการ
ถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ 2) โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา และ 3) โครงการฟื้นฟูบูรณะ
ชายหาดพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้
สาเหตุเนื่องจากความเสื่อมโทรมของชายหาดพัทยา โดยเฉพาะบริเวณพัทยาใต้ที่มี
อาคารรุกล้ําไปในทะเล ทําให้หาดขาดความต่อเนื่องและเสียภูมิทัศน์ นอกจากนี้บริเวณใต้อาคารรุกล้ํา
เต็มไปด้วยน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล จําเป็นจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น โครงการถมทะเลจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่ทะเลบริเวณดังกล่าว ให้มีภูมิทัศน์ดีขึ้น และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่ง
สามารถนําไปใช้เป็นที่จอดรถ สวนสาธารณะ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หรือเป็นพื้นที่ใช้ทําประโยชน์ที่
จําเป็นและเหมาะสมอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการปิดกั้นไม่ให้มีการรุกล้ําเพิ่มของอาคารรุกล้ําที่มีอยู่เดิม
อีกด้วย
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงผังขอบเขตและที่ตั้งโครงการถมทะเลบริเวณชายหาดพัทยาใต้
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537.
2. โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา
สาเหตุเนื่องจากขาดความสะดวกและปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางเรือ โครงการ
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขึ้น-ลงเรือของผู้โดยสาร ก่อให้เกิดระเบียบการจราจรทางน้ํา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางเรือทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
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ภาพที่ 51 ภาพถ่ายท่าเรือ และที่จอดรถบริเวณชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2520
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya
Tourism Development,” December, 1978.

ภาพที่ 52 ภาพแสดงผังขอบเขตและที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กุมภาพันธ์ 2537.
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3. โครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยา
สาเหตุเนื่องจากความสกปรกของชายหาดพัทยาและพื้นที่ชายหาดเกือบทั้งหมด
จมน้ําเมื่อเวลาน้ําทะเลขึ้นสูง ทําให้ไม่มีพื้นที่ที่จะเดินตามชายหาด โครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่หาดทรายที่สวยงาม และเป็นหาดทรายแห้งสําหรับการเดินเล่น และการ
พักผ่อนหย่อนใจชายทะเล

ภาพที่ 53 ภาพแสดงผังขอบเขตและที่ตั้งโครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยา
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “รายงานฉบับสุดท้ายการศึกษาความเหมาะสม และ
ออกแบบรายละเอียดโครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กุมภาพันธ์
2537.
5. ช่วงที่ 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสูค่ วามยั่งยืน)
จากนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองพัทยาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อวันที่
25 มีนาคม พ.ศ.2552 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยต่อมาได้มีการจัดทํา “แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง” โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด, บริษัท เอส.เจ.เอ.ทรีพี จํากัด, บริษัท
แอ๊ก ซิส แลนด์สเคป จํากัด เป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทฯ ดังกล่าว “โดยพื้นที่ท่องเที่ยวเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรีนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจทั้งระดับภาคและระดับประเทศและ
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก จึงทําให้เมืองพัทยามีจํานวนของประชากรและนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้ามา
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ในพื้นที่จํานวนมาก ทําให้ลักษณะการเติบโตของเมืองพัทยาทางด้านกายภาพและชุมชนออกไปสู่พื้นที่
เทศบาลและตําบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบนอก การแก้ไขปัญหาของเมืองพัทยาใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาพร้อมไปกับพื้นที่เชื่อมโยงโดยรอบอย่างเป็นระบบ” 81 การพัฒนาที่
มีมาอย่างต่อเนื่องกอร์ปกับผลการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดโครงการ
พัฒนาในพื้นที่อันส่งผลถึงสภาพกายภาพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จากผลการศึกษา
ดังกล่าวได้มีการนําเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่โครงการระยะที่ 1 เร่งด่วน (0-5 ปี) และ โครงการระยะ
ที่ 2 (6-10 ปี) ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Intermodal
Station) 2) โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่หน้าหาดพัทยา (Pattaya Beachfront Revitalization)
3) โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือ และ 4) โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย
โดยจะเห็นได้ว่าโครงการที่ 4) โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย ซึ่งเกิดจากการ
ขยายตัวของเมืองพัทยาเนื่องจากการท่องเที่ยว ทําให้เมืองเริ่มมีความหนาแน่นขึ้น ซึ่งต่อมาก็ได้มีการ
ออกกฎหมายรวมถึ ง ข้ อ บั ง คั บ ท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ เพื่ อ บั ง คั บ ใช้ โดยเฉพาะกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้อย่างจริงจังในการดําเนินการรื้อถอน
อาคารที่ รุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ได้ ซึ่งถื อเป็ นปัญ หาที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากผล
การศึกษาในแผนแม่บทฯ ซึ่งให้ความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้อจํากัดในการ
พัฒนาอันเนื่องจากมีอาคารรุกล้ําชายหาดสาธารณะ ที่ยังไม่สามารถรื้อถอนออก ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาพื้นที่ชายหาด อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ ที่เข้าถึงได้ยาก เพราะตั้งอยู่ริมปลายหาดพัทยาใต้ ที่มีการ
พัฒนาที่หนาแน่นรายล้อม 82 โดยแผนแม่บทฯ ยังได้นําเสนอถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาพื้นที่
อันเนื่องจากแนวโน้มการท่องเที่ยวในพื้นที่จึงได้เสนอให้การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมือง
พัทยาซึ่งจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจํากัดต่างๆ ที่มีอยู่ โดยได้มีการนําเสนอให้ทําการฟื้นฟูพื้นที่
ชายหาดพัทยาใต้ การจัดทําพื้นที่ริมชายหาดให้เป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ และสร้างศูนย์กลางพื้นที่
พัทยาใต้ใหม่ ให้รองรับการท่องเที่ยว อีกทั้งปรับปรุงการเชื่อมโยงของพื้นที่กับพื้นที่ข้างเคียง โดย
ออกแบบภายใต้แนวคิด Greenovative Image ซึ่งรูปแบบที่ได้นําเสนอเป็นการก่อสร้างโครงสร้าง
แข็งลงไปในบริเวณพื้นที่ทะเล เพื่ อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญ หาแนวอาคารรุกล้ําชายหาด โดยมีการ
กํ าหนดการใช้สอยพื้นที่เป็นลานกิจกรรม สวนสาธารณะ ศูนย์กลางการเชื่อมโยงพื้นที่ เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่บริเวณพัทยาใต้
81

81

สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,”
สิงหาคม 2553, 2-1.
82
เรื่องเดียวกัน, 6-27, 6-29.

128

ภาพที่ 54 ภาพแสดงทัศนียภาพโครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย
ที่มา: ดัดแปลงจาก สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงาน
สรุปผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,” สิงหาคม
2553.
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บทสรุปข้อมูลพื้นทีศ่ ึกษา
จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่ศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาของข้อมูลพื้นที่ที่ได้ศึกษาโดย
ได้แบ่งหัวข้อตามข้อมูลศึกษาเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ายกายภาพ จากสรุปข้อมูลพื้นที่ศึกษาด้านกายภาพจะเห็นได้ว่าชุมชนเมืองบริเวณ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ่าวพัทยา โดยในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ
โดยลักษณะกายภาพในพื้นที่มีลักษณะเป็นอ่างโค้งเสี้ยวพระจันทร์ มีความกว้างหน้าหาดกว้างโดย
เฉลี่ย 36.50 เมตร โดยต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากหมู่บ้านชาวประมงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพบริเวณพื้นที่ การสิ่งปลูกสร้างชนิดต่างๆ
การก่อสร้างอาคารตามแนวชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ชายหาด
พัทยาใต้ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกินขีดจํากัด ทําให้พื้นที่เกิดความหนาแน่นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
บริเวณแนวชายฝั่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หน้าหาดที่ลดลงปัจจุบันพื้นที่ความ
กว้างหน้าหาดลดลงโดยเฉลี่ยกว้างประมาณ 4-5 เมตร และปัญหาอื่นๆ ตามมาก
2. ด้านเศรษฐกิจ สังคม จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสรุปได้ว่า พื้นที่บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ในอดีตเป็นชุมชนขนาดเล็ก โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก จนกระทั่ง
ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในพื้นที่จากหมู่บ้านชาวประมงเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว ทําให้พื้นที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้กลายเป็น
พื้นที่ เศรษฐกิจที่สําคัญ ของเมื องพัทยา จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติชายหาด สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวบันเทิง ร้านอาหาร และศูนย์กลางการค้า การบริการ
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของประชากรในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามมา โดยจากข้ อ มู ล พื้ น ที่ ศึ ก ษาสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สภาพชุ ม ชนในพื้ น ที่ มี ลั ก ษณะโครงข่ า ยที่ มี
ความสัมพันธ์กันทั้งในด้านระบบเครือญาติ และความสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวธุรกิจ การเมือง และ
อิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการดํารงค์อยู่ของชุมชนบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้
3. ด้านสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลพื้นที่ศึกษาจะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่
ซึ่งเป็นชายหาดที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชาวประมงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการน้ําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเกิน
ขีดจํากัด อีกทั้งการทําลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการการขยายตัวของเมืองส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยที่
เพิ่มขึ้น การปล่อยของเสียลงทะเล การก่อสร้างอาคารบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติทําให้เกิดการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมชายฝั่ง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมาอย่างมากมาย โดยปัญ หาที่มีม าแต่ ในอดี ตที่ยังไม่รั บ การแก้ไขส่งผลกระทบมาจนกระทั่ ง
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสื่อมโทรมลง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ลดหายไป ส่งผลกระทบไปยัง
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บริเวณพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งที่เป็นวงกว้าง ปัญหาโลก
ร้อนซึ่งส่งผลให้ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง ปัญหามลภาวะทางน้ํา เป็นต้น
4. ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่ศึกษาอาจกล่า
สรุปได้ว่า พื้นที่เมืองพัทยานั้นในอดีตประกอบด้วย 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนย่านนาเกลือ และชุมชนย่าน
พัทยาใต้ โดยในอดีตปี พ.ศ.2499 ชุมชนย่านนาเกลือ ถือเป็นศูนย์กลางชุมชนซึ่งปกครองด้วยระบบ
สุขาภิบาลนาเกลือ และในส่วนของพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้นั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตการปกครองสุขาภิบาลนาเกลือ จนกระทั่งการเจริญเติบโตจากการท่องเที่ยว
จึงทําให้มีการขยายเขตปกครองครอบคลุมพื้นที่มายังบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ในปี พ.ศ.2507
และจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา ปี พ.ศ.2521 ได้มีการพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ซึ่งเป็นรูปแบบปกครองพิเศษเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการ
บริหารจัดการ โดยต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
เพื่อรองการเจริญเติบโตของเมืองพัทยาที่ต้องการอิสระในการบริหารจัดการ
ในด้านแผน นโยบาย โดยช่วงปี พ.ศ.2520 เมืองพัทยาได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอัน
เนื่องจากได้มีการผลักดันในการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายให้
มีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก เป็นย่านนิคมออุตสาหกรรม จึงได้มีการร่างผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะซึ่ งเมืองพั ทยาถื อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้ นการพัฒนาทางด้านอุ ตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวชายฝั่ ง มี การจั ดทํ าแผนแม่ บทเพื่ อการท่ องเที่ ยว (Pattaya
tourism development 1978) และแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม (Eastern seaboard3regional
environmental management plan 1986) โดยต่อมาได้มีการจัดทําแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเมือง
พ.ศ.2532 เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานการศึกษาอันเกี่ยวเนื่องกับแผนแม่บทการ
พัฒนาเมือง ปี พ.ศ.2532 ซึ่งส่งผลกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง ได้แก่ โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมือง
พัทยา พ.ศ.2537 โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้เมืองพัทยา พ.ศ.2547 โครงการเสริมทรายบูรณะ
ชายหาดเมืองพัทยา พ.ศ.2555 โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา เป็นต้น

บทที่ 5
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลหนังสือ เอกสาร ผลการ
ศึกษาวิจัย และการสัมภาษณ์ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์การพัฒนาเอกชน, นักวิชาการ, ภาครัฐ และ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนําไปสู่สรุปผลการศึกษา โดยการแบ่งนําเสนอข้อมูล
เป็นส่วน 4 ส่วน ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านเศรษฐกิจ สังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย
การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาด้านกายภาพ
การวิเคราะห์ด้านกายภาพ
ด้วยตําแหน่งที่ตั้งของเมืองพัทยาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 150 กิโลเมตร โดย
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เนิน ลักษณะกายภาพในพื้นที่ที่ตั้งอยู่มีลักษณะชายหาดเป็นอ่าวโค้งเสี้ยว
พระจันทร์ โดยมีแนวชายหาดความยาวประมาณ 4.6 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งมีจุดเริ่มต้น
บริเวณโค้งโรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา จนถึงบริเวณเขาทัพพระยา (แหลมบาลีฮาย) สภาพกายภาพ
พื้นที่จากอดีต (ราว พ.ศ.2495) มีความกว้างหน้าหาดประมาณ 35.60 เมตร ทอดยาวไปตลอดแนว
ชายหาดอ่าวพัทยา ลักษณะทางกายภาพในพื้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ
เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของชุมชน การขยายตัวของชุมชนใน
พื้ นที่ การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเกิ นขีด จํากัด โดยลัก ษณะพื้นที่แ ต่ เดิมเป็ น เพียงชายหาดธรรมชาติ มี
ชายหาดทรายยาวตลอดโค้งอ่าวพัทยา แต่เมื่อเริ่มมีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยา
ใต้ มีการก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย การประกอบอาชีพประมง การก่อสร้างสะพานปลา ท่าเทียบ
เรือประมง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อกายภาพของพื้นที่ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กายภาพโดยจะเห็นได้จากแนวอาคารบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งต่อมาจุดเปลี่ยนที่สําคัญซึ่ง
ส่งผลต่อกายภาพพื้นที่ได้แก่ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นราว พ.ศ.2502 (ช่วง
สงครามเวียดนาม) การเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของชุมชนบริเวณชายหาดพัทยาใต้ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงจากชุมชนประมงพักอาศัย เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของทหารสหรัฐ
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ทําให้พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้พื้นที่เริ่มมีความหนาแน่นขึ้น
อันเนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพและประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน
ขณะนั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวในพื้นที่ ทําให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

ภาพที่ 55 ภาพถ่ายกายภาพย่านชายหาดพัทยาใต้ (ถนนคนเดิน) เปรียบเทียบปี พ.ศ.2510 กับ
พ.ศ.2520
ที่มา: วีรวัฒน์ ค้าขาย, พัทยาพีเพิล มีเดียกรุ๊ป, เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.pattayapeople.com
ความเจริญเติบโตของชุมชนบริเวณชายหาดพัทยาใต้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความหนาแน่น
ของการใช้พื้นที่เริ่มเห็นได้ชัด โดยจะเห็นได้จากการก่อสร้างอาคารรุกล้ําบริเวณพื้นที่สาธารณะบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ เนื่องจากจุดขายของการท่องเที่ยวในขณะนั้นได้แก่พื้นที่บริเวณชายหาดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณชายหาดพัทยาใต้ เริ่มมีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานพักตากอากาศ ร้านอาหาร
ร้านค้าเพื่อประกอบกิจการพาณิชยกรรม และบาร์เบียร์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว
การใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้กายภาพในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับ
สาเหตุที่สําคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด การเมืองสีเขียว (The environmental
politics) โดยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ความกว้างหน้าชายหาดทอดยาวโดยไม่มีการรุกล้ําเข้าไปใช้ในบริเวณ
พื้นที่ชายหาด เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ่งก่อสร้างนานาชนิด ได้แก่ อาคาร สะพานปลา ท่าเทียบเรือ ซึ่ง
จากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อความกว้างพื้นที่หน้าหาดที่เริ่มลดลง ซึ่งถือเป็นอีก
หนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่ชายหาดและอ่าวพัทยา โดยสภาพพื้นที่ชายหาดที่
เปลี่ ย นแปลงไปจากแนวอาคารบริ เ วณชายหาดพั ท ยาใต้ ทําให้ชายหาดของอ่ า วพัท ยาขาดความ
ต่ อ เนื่ อ ง สาเหตุ จ ากแนวอาคารที่ ก่ อสร้า งเข้ า ไปในบริเ วณพื้ นที่ ช ายหาดพั ท ยาใต้ ซึ่ ง ทํา ให้พื้ น ที่
ชายหาดของอ่าวพัทยาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) บริเวณชายหาดที่เริ่มต้นจากโค้งดุสิต
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(บริเวณพัทยาเหนือ) ถึงบริเวณถนนพัทยาใต้ และในส่วนที่ 2) บริเวณคลองพัทยาใต้ จนถึงสุดโค้ง
ชายหาดบริเวณแหลมบาลีฮายซึ่งในอดีตนั้นพื้นที่อ่าวพัทยาถือเป็นชายหาดลักษณะอ่าวโค้งที่มีความ
ต่อเนื่องสวยงาม โดยหลังจากมีการก่อสร้างอาคารรุกล้ําเข้าไปในบริเวณพื้นที่ทําให้ชายหาดถูกแยก
แบ่งเป็นสองส่วนตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยพื้นที่บริเวณที่ 1 ถูกตัดขาดในเรื่องของกิจกรรมการ
ใช้พื้นที่ออกจากพื้นที่บริเวณที่ 2 ซึ่งในอดีตพื้นที่บริเวณชายหาดแหลมบาลีฮายนั้นเป็นพื้นที่ป่ารกร้าง
ต่อเนื่องไปยังบริเวณเขาทัพพระยาทําให้พื้นที่ส่วนนี้ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ที่ดินในขณะนั้น โดยเป็น
พื้นที่ว่างเปล่ารกร้าง ซึ่งต่อมาจะเห็นได้ว่าจากสภาพกายภาพที่เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่แตกต่างกันออกไป โดยพื้นที่บริเวณที่ 1) ถือเป็นจุดท่องเที่ยวบริเวณชายหาด โดยประกอบด้วย
กิจกรรมการท่องเที่ยวสันทนาการทางน้ํา การพักผ่อนบริเวณชายหาด สวนสาธารณะบริเวณริม
ชายหาด และในส่วนของพื้นที่บริเวณที่ 2 เป็นพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายของการสัญจรทางบกเพื่อเชื่อมต่อ
กับทางสัญจรทางน้ํา ซึ่งได้พัฒนามาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ การตัดถนนเพื่อเชื่อมต่อ
บริเวณเขาทัพพระยา แต่เนื่องจากพื้นที่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนจึงทําให้ชายหาดพัทยาขาดความ
ต่อเนื่อง ซึ่งทําให้การเข้าถึงพื้นที่บริเวณที่ 2 เข้าถึงได้อย่างยากลําบากถนนบริเวณเลียบชายหาด
พัทยาใต้มีขนาดเล็กทําให้ไม่สะดวกในการเข้าถึง จึงทําให้มีการตัดถนนเพิ่มเพื่อเป็นเส้นทางในการ
เข้าถึงพื้นที่โดยสามารถเข้าถึงโดยทางถนนพัทยาสาย 2 และถนนพัทยาสาย 3 อันเนื่องจากอาคาร
และการใช้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ทําให้พื้นที่ดังกล่าวขาดออกจากกัน

ภาพที่ 56 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงแนวอาคารรุกล้ําจุดแยกแนวชายหาดเป็น 2 ส่วน
(ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ, 2496)
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จากพื้นที่ที่ขาดความต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา อาทิเช่น 1) เรื่องของการจราจรที่
ขาดความต่อเนื่อง เกิดความไม่สะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ 2) ปัญหาการระบายน้ําในเมือง ซึ่งแนว
อาคารบริเวณชายหาดพั ทยาใต้ถื อเป็นส่วนหนึ่งที่อาจก่อให้ เกิ ดปัญ หาในส่วนของการระบายน้ํา
รวมถึงอาคารบริเวณริมคลองพัทยาใต้ทําให้พื้นที่การระบายน้ําตามธรรมชาติลดลง ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา 3) ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายหาด ซึ่งส่งผลจากการเปลี่ยน
ทิศทางของกระแสน้ํา การเคลื่อนตัวของทรายบริเวณชายหาดทําให้เกิดการกัดเซาะของชายหาด ซึ่ง
อาจมีผลจากอาคารบริเวณพัทยาใต้ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง เขื่อนกันคลื่นบริเวณชายหาดอ่าวพัทยา
สะพานท่าเทียบเรือ รวมถึงแนวอาคารบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ของกระแสลมธรรมชาติ ทําให้วิถีทางธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อสภาพกายภาพ
ของพื้นที่ชายหาดอย่างต่อเนื่อง และ 4) ปัญหาเรื่องมุมมองทัศนียภาพของอ่าวที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้
ทัศนียภาพของชายหาดพัทยาขาดความต่อเนื่อง และปัญหารูปแบบอาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําบริเวณ
พื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ที่ไม่เป็นระเบียบยื่นล้ําเข้ามาในบริเวณพื้นที่ชายหาด ทําให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่
สวยงาม 1
จากการเจริญเติบโตของเมืองมีการกระจายตัวของอาคารในลักษณะตามแนวยาวตลอด
แนวชายฝั่งทะเลเลียบถนนสายชายหาดพัทยา (ถนนพัทยาสาย 1) โดยส่วนใหญ่บริเวณแนวชายฝั่งมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งบริเวณพื้นที่ด้านชายฝั่ง
ทะเลเป็นส่วนของพื้นที่สวนสาธารณะชายหาด โดยในส่วนของบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้นั้นมี
ลักษณะที่แตกต่างออกไปจากพื้นที่บริเวณแนวชายหาดอื่นๆของอ่าวพัทยา ความหนาแน่นที่เพิ่มมาก
ขึ้นในบริเวณสองฝั่งถนนบริเวณชายหาดพัทยาใต้โดยมีตัวอาคารขนานไปกับถนนสายชายหาดพัทยา
(ถนนพัทยาสาย 1) ถือเป็นศูนย์กลางหลักที่มีการรวมตัวของร้านค้า การบริการและสถานบันเทิงเพื่อ
รองรั บ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว จนถื อ ได้ ว่ า บริ เ วณพื้ น ที่ ช ายหาดพั ท ยาใต้ ถื อ เป็ น
ศูนย์กลางกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สําคัญอย่างยิ่งของเมืองพัทยา เป็นพื้นที่ที่ไม่หยุดนิ่ง อันเนื่องจาก
ลักษณะกายภาพที่ แ ตกต่ างออกไปจากบริ เ วณอื่น ทํ าให้พื้น ที่มีก ารเคลื่อ นตั วของกิ จ กรรมต่า งๆ
ตลอดเวลา
0

1

เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบือ้ งต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547.
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 57 ภาพถ่ายแสดง
(ก) พื้นที่กิจกรรมและแนวอาคารบริเวณชายหาดพัทยา (ถนนพัทยาสาย 1)
(ข) แนวอาคารรุกล้ํา บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้
(ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา, งานประกวดภาพถ่ายเมืองพัทยา)
ช่วงราวปี พ.ศ.2532 ถือว่ามีการเจริญเติบโตของพื้นที่อย่างรวดเร็ว มีการลงทุนพัฒนา
พื้นที่จากภาคเอกชนจํานวนมาก ซึ่งสวนทางกับการพัฒนาที่ขาดการควบคุมดูแลในเรื่องของการ
ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ชายหาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ทําให้เกิดการปลูกสร้าง
ต่อเติมอาคารเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพชายหาดของอ่าวพัทยา สภาพ
ชายหาดที่เสื่อมสภาพลงประกอบกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทําให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มเข้ามา
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลานั้น ก่อให้เกิดโครงการในการฟื้นฟูบูรณะเมืองพัทยาขึ้นมา
โดยมีการวางแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ. 2532 แต่จะเห็นได้ว่าแผนแม่บทต่างๆ ที่ได้ถูก
กําหนดไว้ เป็นการเข้ามาเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตหลายประการ เช่น การใช้พื้นที่
ชายหาดในบริเวณอ่าวพัทยาใต้ที่เกินขีดจํากัด โดยไม่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนก่อให้เกิดความ
แออัด และสับสนวุ่นวาย การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําแนวเขตชายฝั่งตามธรรมชาติ รวมถึงปัญหาพื้นที่
ชายหาดที่แคบลง การขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ปลอดภัยในการขึ้นลงเรือ อาคารรุกล้ํา
ก่อให้เกิดน้ําเน่าเสีย เป็นต้น จากปัญหาต่างๆ นําไปสู่โครงการที่ได้รับการพัฒนาและดําเนินการต่อไป
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ภาพที่ 58 ภาพถ่ายแสดงแนวอาคารรุกล้ํา
จะเห็นได้ว่าหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้แก่การถมทะเลบริเวณชายหาด
พัทยาใต้ (ในปัจจุบันคือพื้นที่แหลมบาลีฮาย) ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของอาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่
บริเวณพื้นที่ที่มีการถมเข้าไปในทะเลรวมถึงท่าเทียบเรือที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ทะเลจะเห็นได้ว่าการ
ก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา บริเวณชายหาดแหลมบาลีฮาย พื้นที่บริเวณที่ 2 และรื้อ
ถอนอาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเก่าบริเวณแยกถนนพัทยาสาย 1กับถนนพัทยาใต้ (บริเวณปากทาง
ถนน Walking Street) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงกายภาพของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในเรื่องของกระแสน้ํา กระแสลมที่พัดพาทรายในบริเวณชายหาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
ทรายบางส่ ว นที่ พั ด มายั ง บริ เ วณชายหาดแหลมบาลี ฮ ายตามฤดู ก าลไม่ ไ หลย้ อ นกลั บ มายั ง พื้ น ที่
ชายหาดบริเวณพัทยาเหนือ กล่าวคือเมื่อในอดีตการพัดพาของทรายจากทิศเหนือไปทิศใต้ โดยในอีก
ฤดูกาลหนึ่งทรายจะพั ดพากลั บมายั งพื้นที่เดิมเป็นในลักษณะนี้มาโดยตลอด แต่ หลั งจากที่มีการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวนั้น ทรายที่พัดไปกลับไม่พัดกลับมาทําให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้พื้นที่
ชายหาดพัทยาลดลง ส่งผลถึงสภาพกายภาพบริเวณชายหาดที่เปลี่ยนแปลงไป
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ภาพที่ 59 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยาแสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (ปี พ.ศ.2496 –
พ.ศ.2556)
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ, 2496; Google Map, เข้าถึงเมื่อ 14
กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps/@13.1248702,100.
4860532,10z.
0

โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ได้มีการจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเมือง พื้นที่บริเวณชายหาดที่
ลดลงยังไม่ถือว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญซึ่งเป็นการคาดคะเนที่ผิดพลาดอีกประการหนึ่งส่งผล
กระทบมายังปัจจุบันนั่นเอง ที่ได้กล่าวว่าเป็นการคาดคะเนที่ผิดพลาดนั้นอันเนื่องจากลักษณะการลดลง
ของพื้นที่หาดที่มีมาตรฐานการวัดเพื่อพิจารณาว่าชายหาดนั้นมีการกัดเซาะอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่
กล่าวคือ การกัดเซาะที่ทําให้พื้นที่ความกว้างหน้าหาดหายไม่เกิน 1 เมตรต่อปีนั้นถือว่าชายหาดลงลด
แบบธรรมชาติและไม่ถือว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปรกติ โดยเมื่อผลการ
สํารวจและศึกษาเฝ้าระวังการกัดเซาะชายหาดพัทยาเป็นระยะเวลา 3 ปี (รายละเอียดในบทที่ 2 หน้า
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32) และเมื่อสรุปผลการศึกษาปรากฎว่าชายหาดลงลดอย่างไม่มีนัยสําคัญ จึงเป็นสาเหตุทําให้โครงการ
ถมทะเล และรวมถึงโครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยานั้นได้ถูกชลอไปนั่นเอง และอีกหนึ่งในการชลอ
โครงการดังกล่าวโดยพิจารณาเพียงเหตุแห่งการลดลงของพื้นที่หน้าหาด แต่ไม่ได้มีการพิจารณาถึง
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ดําเนินโครงการว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
กระแสน้ํา และกระแสลม ทําให้เป็นผลของการลดลงของชายหาดที่ไม่ได้มีการคาดคะเนไว้ในอนาคต
นั่นเอง กล่าวคือ ช่วงระยะเวลาที่ได้มีการสํารวจและศึกษาโครงการดังกล่าวในขณะนั้นพื้นที่บริเวณ
ชายหาดพัทยาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา บริเวณชายหาดแหลมบาลีฮาย อยู่
ระหว่างดําเนินการนั้น ซึ่งทําให้การสํารวจและศึกษาเป็นเพียงการพิจารณาถึงสภาพกายภาพของพื้นที่
ที่ เ ป็ น อยู่ ณ.ขณะนั้ น โดยเป็ น เพี ย งการสํ า รวจเฝ้ า ระวั ง พื้ น ที่ ช ายหาด โดยไม่ มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง
สภาพแวดล้อม และกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแล้วเสร็จ
ซึ่งจะสังเกตได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในบริเวณพื้นที่ชายหาดนั้นย่อมส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของชายหาดที่ลดลง ดังนั้นผลการศึกษาและเฝ้าระวังนั้นหาก
เป็นการคาดการณ์ถึงพื้นที่ชายหาดที่ผิดพลาดไป ทําให้การวางแผนและการแก้ไขปัญหาเป็นในทิศทางที่
ผิด และเป็นปัญหาที่เรื้อรังและยากต่อการแก้ไข

ภาพที่ 60 ภาพถ่ายแสดงบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย)
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และเมื่อพิจารณาถึ งสาเหตุอีกประการหนึ่งคื อการเสนอให้มีการรื้อถอนอาคารรุกล้ํา
ชายหาดพัทยาใต้โดยให้สาเหตุว่าอาคารดังกล่าวทําให้ชายหาดขาดความต่อเนื่องของชายหาดและทํา
ให้เสียทัศนียภาพ และก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปในพื้นที่ชายหาดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยใน
ส่วนของทางหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมโยธาธิการและจังหวัดชลบุรี ได้มีมติให้รื้อถอนอาคารบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ โดยให้เมืองพัทยาเป็นผู้ดําเนินการรวมกับกรมเจ้าท่าฯ ซึ่งอาคารดังกล่าวถือเป็นการ
กระทํ า ผิด กฎหมายรุ ก ล้ํ า ที่ส าธารณะนั้น แต่ ใ นทางกลั บ กัน นอกจากการดํ า เนิ น การที่ ไม่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว กับมีการต่อเติมและเพิ่มจํานวนมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ทําให้มีนักลงทุนเข้ามาดําเนินกิจการกันต่อ
โดยไม่คํานึงถึง คําสั่งที่ให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ทําให้ทางด้านกายภาพในพื้นที่บริเวณชายหาด
พัทยาใต้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการต่อเติมเพิ่มออกไปในทะเลมากขึ้น อาคารโดยส่วนมากมีความ
สูงเฉลี่ย 1-3 ชั้น และมีอาคารที่มีความสูงมากสุด 7 ชั้น โดยการก่อสร้างอาคารเป็นอาคารในลักษณะ
ถาวร มีการลงฐานรากและโครงสร้างคอนกรีตอยู่บริเวณพื้นที่ชายหาด ลักษณะโครงสร้างอาคารที่อยู่
บริเวณชายหาด โครงสร้างที่ขวางทางของกระแสน้ําและกระแสลม อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณชายหาด โดยหลังจากที่ผลการศึกษาโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าว
พัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไม่ได้รับการตอบ
รับจากหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขและถูกมองข้ามไปใน
ที่สุด แต่เมื่อมองย้อนกลับมาถึงปัญหาของพื้นที่อาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ กับสาเหตุที่ว่า
การก่อสร้างอาคารรุกล้ําในพื้นที่ชายหาด มิได้เป็นเพียงเฉพาะพื้นที่บริเวณนี้เท่านั้น ในส่วนของอาคาร
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว รวมถึงสะพานท่าเทียบเรือก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีการก่อสร้างเข้าไปในส่วน
ของพื้นที่ชายหาด รวมถึงการก่อสร้างกําแพงกันคลื่น การวางทุ่นบริเวณชายหาด ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายหาด
พัทยา และส่งผลกระทบซึ่งกันและกันทําให้สภาพแวดล้อมและกายภาพในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 61 ภาพถ่ายแสดงสิ่งก่อสร้างล่วงล้ําลําน้ําบริเวณชายหาดพัทยา
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกายภาพในพื้นที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อันได้แก่การก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือน สะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยว รวมถึงการก่อสร้างกําแพงกันคลื่นบริเวณชายหาด และยัง
รวมถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ เ กิ น ขีด จํ า กั ด การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น รุ ก ล้ํ า ทางระบายน้ํ า ลํ า คลอง
(บริเวณคลองพัทยาใต้) รวมถึงการก่อสร้างอาคารเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ชายหาด ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ จากที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีหลายเหตุหลายปัจจัยซึ่งส่งผล
ซึ่งกันและกันเสมอมา โดยอาจสรุปได้ว่ากายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการเจริญเติบโตของ
เมือง และชุมชนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากในอดีตซึ่งบริเวณพื้นที่มี
กายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การทําประมง ได้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เพื่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ลักษณะการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นทําให้พื้นที่มีความเปลี่ยนแปลง จากหมู่บ้านชาวประมงที่มี
เพียงประชนชนพักอาศัยและประกอบอาชีพประมงไม่กี่ครัวเรือนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปหมู่บ้าน
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ประมงเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร บาร์เบียร์ สถานบันเทิง โรงแรม สถานพักตาก
อากาศ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว โดยอาคารบ้านเรือนเริ่มมีความหนาแน่นและแออัด จึงทําให้เริ่มมีการ
ขยายตัวเข้าไปในพื้นที่ชายหาด ทําให้เกิดแนวอาคารขนาบไปบริเวณชายหาดพัทยาใต้ เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ทําให้สภาพชายหาดมีความเปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอย่างที่ได้กล่าวสรุปไว้ในข้างต้น
สภาพกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ
ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียในมุมมองต่างๆ นํามาซึ่งผลการศึกษาต่างๆ ที่จะชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหา
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้สู่ความยั่งยืนนั้นมีแนวทางใด โดยจะเห็นได้
จากในอดีตการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาดก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาทําให้
ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ น นอกจากไม่ ได้ รั บ การแก้ไ ขแล้วนั้ น ยั ง เป็นสาเหตุ ที่ทําให้เกิ ด ปั ญ หาอื่ นๆ ตามมา
จนกระทั่งปัจจุบัน
โดยต่อมาจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพในพื้นที่ จึงเป็นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาด โดยจะ
เห็นได้จากผลการศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาดซึ่งมีสาเหตุ
จากธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล คลื่นในฤดูมรสุม กระแสน้ําเลียบชายหาด ลม
และการขาดแคลนมวลทรายจากบริเวณแผ่นดินลงมาทดแทนในเขตกระแสน้ําเลียบชายฝั่ง ซึ่งสาเหตุ
ของการกัดเซาะที่มาจากธรรมชาตินั้นเป็นเหตุที่คาดคะเนได้ยาก แต่ในส่วนของสาเหตุที่มนุษย์เป็น
ผู้กระทํานั้นประกอบไปด้วย แผ่นดินทรุดอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายทรัพยากรธรรมชาติ การ
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของมวลทรายตามบริเวณชายฝั่ง ปริมาณความรุนแรงของอิทธิพลของคลื่นอัน
เนื่องมาจากโครงสร้างที่ก่อสร้างตามแนวชายฝั่ง และการเพิ่มความแตกต่างของระดับความสูงน้ําทะเล
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายลักษณะสัณฐานทางธรรมชาติของชายฝั่งในบริเวณนั้นออกไป 2
ซึ่งสาเหตุการกัดเซาะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นั้นสามารถควบคุมมิให้เกิดการกัดเซาะชายหาดได้นั้น โดย
จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้นั้น นอกจากอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาด สะพานท่าเทียบ
เรือท่องเที่ยว สาเหตุการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ถนนเลียบชายฝั่งสาธารณะ ทําให้ไม่มีตะกอนเติม
ลงหาด โครงสร้างกําแพง ค.ส.ล (Seawall) ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดการสะท้อนม้วนกลับของคลื่นทํา
ให้มวลทรายเกิดการเคลื่อนที่สู่นอกชายฝั่ง ก่อให้เกิดปัญหาของมวลทรายสุทธิเคลื่อนที่ออกจากอ่าว
พัทยาจํานวนมากถึงปีละประมาณ 10,003 ลบ.ม./ปี ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 3 ทําให้
1

2

2

วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 27 กุมภาพันธ์

2552.
3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555.
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กายภาพในพื้นที่ชายหาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่ชายหาดในส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกันนั้น ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันตลอดเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ย่อมส่งผลให้
บริเวณพื้นที่อื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงกายภาพชายฝั่งไปด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 62 ภาพถ่ายแสดงผลกระทบทางด้านกายภาพของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายหาดในเขต
เมืองพัทยา
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ภาพที่ 63 ภาพถ่ายแสดงผลกระทบทางด้านกายภาพของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายหาดในเขต
เมืองพัทยา
บทสรุปผลการศึกษาด้านกายภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากในอดีตพื้นที่หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นศูนย์กลาง
แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองพัทยา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วขาดการวาง
แผนการพัฒนาที่ดี อีกทั้งนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ทําให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักโดยไม่คํานึงถึงปัญหาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ปัญหาทางด้านกายภาพในพื้นที่
อันได้แก่
1. ปัญหาการจราจร อันเนื่องมาการเปลี่ยนกายภาพในพื้นที่ช่วงบริเวณชายหาดพัทยาใต้
และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการสัญจร ทําให้เส้นทางจราจรขาดความต่อเนื่องบนถนนพัทยาสายหนึ่ง
(สายชายหาด) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางจราจร อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ที่ดินในบริเวณพื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยการปิดเส้นทางสัญจรในเวลาช่วงเย็น (18.00 น.) ทําให้
เส้นทางจราจรบริเวณชายหาดพัทยา กับบริเวณแหลมบาลีฮายถูกตัดขาดเป็น 2 บริเวณดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น
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ภาพที่ 64 ภาพถ่ายแสดงบริเวณถนนคนเดิน (Pattaya walking street) ช่วงที่ปิดเส้นทางการจราจร
2. ปั ญหาการระบายน้ํ า อั นเกิ ดจากการก่ อสร้ างอาคารและสิ่ งปลู ก สร้ าง ถนนสวน
สาธารณะริมแนวชายหาด รวมถึงอาคารรุกล้ําบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งขวางทางระบายน้ําตาม
ธรรมชาติ โดยจะเห็นได้จากปัญหาน้ําท่วมขังเป็นเวลานานเนื่องจากน้ําไม่สามารถระบายลงทะเลได้
โดยตรง การก่อสร้ างสิ่งปลู ก สร้ างบริเวณแนวชายฝั่ง และสิ่งปลู ก สร้างในทะเล ซึ่งส่ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงกายภาพในพื้นที่

ภาพที่ 65 ภาพถ่ายแสดงสิ่งก่อสร้างบริเวณแนวชายหาดพัทยา ซึ่งขวางทางระบายน้ําตามธรรมชาติ
ที่มา: เดลินิวส์, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.dailynews.co.th/
Content/regional)
1
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3. ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ชายหาดเมืองพัทยา โดยจะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกายภาพของพื้นที่ชายหาด อันเกิด
จากการกัดเซาะชายหาด ซึ่งเป็นผลให้พื้นที่ชายหาดลดลงนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งสาเหตุจาก
ธรรมชาติ และสาเหตุที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง ดังนั้นไม่เพียงอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยา
ใต้เท่านั้นที่เป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาด สิ่งก่อสร้างอื่นๆ บริเวณแนวชายหาดพัทยายัง
ถือเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาดด้วยเช่นกัน ดังนั้นการรื้อถอนอาคารบริเวณชายหาด
นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว ซึ่งหากต้องการแก้ไขปัญหาเพื่อหา
แนวทางสู่ความยั่งยืนจึงควรมีการศึกษารูปแบบการแก้ในภาพรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่
อ่าวพัทยาเท่านั้น ควรเสนอให้มีแนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งในภาพรวมระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อนําไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพที่ 66 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ชายหาดในอดีตระหว่างปี พ.ศ.2503 - 2533
(ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ)
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ภาพที่ 67 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ชายหาดในปัจจุบัน (พ.ศ.2557)
(ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ)
4. ปั ญ หาเรื่ อ งมุ ม มองทั ศ นี ย ภาพของอ่ า วพั ท ยา ซึ่ ง แนวอาคารที่ ก่ อ สร้ า งรุ ก ล้ํ า ที่
สาธารณะประโยชน์อย่างไร้ระเบียบแบบแผน โครงสร้างที่ต่อเติมเพียงเพื่อเป็นการขยายกิจการอัน
เนื่ อ งมาจากการเจริ ญ เติ บ โตทางด้ า นเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ทํ า ให้ ทั ศ นี ย ภาพบริ เ วณอ่ า วพั ท ยาเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากสิ่งปลูกสร้างแนวชายฝั่งทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผล
ให้เกิดทัศนอุจาดในบริเวณอ่าวพัทยา
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ภาพที่ 68 ภาพถ่ายทัศนียภาพบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้
การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
จากที่ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในด้านเศรษฐกิจ สังคม ของกระบวนการพัฒนาเมืองพัทยา
จะเห็นได้ว่า การเจริญเติบโตของเมืองซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน กายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจนี้จะได้เป็นการลดทอนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้วิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงที่จะใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ได้ศึกษา
กระบวนการเป็นชุมชนเมือง (Urbanization) ของเมืองพัทยา เริ่มต้นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 มีการอพยพเพื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนาเกลือ และบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งเป็นเพียง
หมู่บ้านประมงเล็กๆ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงเป็นหลัก โดยจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้สภาพ
ชุมชนบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ.2502 (ช่วง
สงครามเวียดนาม) ซึ่งทหารอเมริกันจํานวนมากได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยา สภาพเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ถือว่ามีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวประมง
ที่เปลี่ยนมาประกอบอาชีพค้าขาย ร้านอาหาร ร้านค้า (โช่ห่วย) บาร์เบียร์ และสถานพักตากอากาศ
ทําให้หมู่บ้านชาวประมงเริ่มเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับทหารอเมริกันในขณะนั้น
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ภาพที่ 69 ภาพถ่ายแสดงบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ (ถนนคนเดิน) เปรียบเทียบปี พ.ศ.2510 กับ
พ.ศ.2520
ที่มา: วีรวัฒน์ ค้าขาย, พัทยาพีเพิล มีเดียกรุ๊ป, เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.pattayapeople.com
ต่อมาราวปี พ.ศ.2520 เมืองพัทยาในขณะนั้นถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
โดยจากสถิติการท่องเที่ยว (รายละเอียดแสดงในบทที่ 4 หน้าที่ 89-90) ที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณ
นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มาเยือนภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาค หรือคิดเป็นร้อยละ
25 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองพัทยาโดยเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 20 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆ ซึ่งมีพื้นที่ชายหาดยาวประมาณ 850 เมตรกับเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสําคัญและทํารายได้
ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีมาอย่างต่อเนื่อง ดัง
จะเห็นได้จากสถิติที่แสดงให้ถึงนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนมากขึ้น นับแต่ช่วงปี พ.ศ.2521 – 2535
(รายละเอียดแสดงในบทที่ 4 หน้าที่ 92 ) แสดงให้เห็นถือสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ที่มาเยือน
อาเซียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาจนกระทั่งปี พ.ศ.2532 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเกิด
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งส่งผลกระทบให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงในปี พ.ศ.
2533 โดยสาเหตุจากการเจริญเติบอย่างรวดเร็วของเมืองซึ่งขาดการควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์
ที่ดินค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง
รวมของร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ซึ่งรวมตัวกันอยู่มากมาย ซึ่งทําให้บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมาก และนํามาซึ่งปัญหาสภาพแวดล้อมในพื้นที่อัน

149
เนื่องมาจากความแออัดของการใช้พื้นที่ก่อให้เกิดการรุกล้ําพื้นที่สาธารณะบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็น
อย่างยิ่ง โดยเห็นได้จากสถิตินักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนับจาก ปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา
การฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ เกิดจากการรวมตัวกันของ
ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรเอกชน ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงองค์การปกครองท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จาก
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมเทศกาลเมืองพัทยา
ที่เริ่มมีการจัดขึ้นในปี พ.ศ.2519 เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ตกต่ําลงอัน
เนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากผลการศึกษาและแผนการแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา
(Pattaya tourism development 1978) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมเมืองพัทยาเข้าสู่จุดเริ่มต้น
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมหากไม่ดําเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชายหาดของเมือง
พัทยา ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้ในเวลาต่อมาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลง สภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตกต่ําลง แนวทางแก้ไขปัญหาคือการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซึ่งเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยในช่วงปี พ.ศ.2530 ซึ่งถือเป็นช่วง
ที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ําลง รัฐบาลจึงได้รณรงค์ด้านการท่องเที่ยวและจัดงานปีท่องเที่ยว
ไทยขึ้นในปี พ.ศ.2530
จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น แต่ เ ป็ น เพี ย งแค่ ช่ ว งระยะหนึ่ ง เท่ า นั้ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก สถิ ติ
นักท่องเที่ยวปี พ.ศ.2533 ที่ตกต่ําลง ทําให้ช่วงเวลาต่อมา ภาคธุรกิจ ชุมชนบริเวณย่านชายหาดพัทยา
ใต้ ได้มีการเสนอให้ภาครัฐหันมาตื่นตัวและเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงยามราตรี
ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของย่านชายหาดพัทยาใต้ที่ทํารายได้ให้กับเมืองพัทยา จากข้อเสนอดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่ามีการยอมรับและส่งเสริมกันอย่างจริงจังในส่วนของภาคธุรกิจกลางคืน หรือ “ไนท์ทัวร์” ซึ่ง
จะเห็ น ได้ จ ากจํ า นวนธุ ร กิ จ กลางคื น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง นโยบายที่ มุ่ ง เน้ น การ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําให้พื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ได้พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยามราตรีอย่างเต็มตัว การใช้พื้นที่อย่างหนาแน่นทําให้มีการขยายตัวของแนวอาคารบริเวณ
รุกล้ําพื้นที่ชายหาดเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวอาคารรุกล้ําพื้นที่ชายหาด ได้ถูก
ใช้ เ ป็ น โรงแรม ร้า นค้ า ร้า นอาหาร ร้ า นขายของที่ร ะลึก และบาร์ เบีย ร์เ ต็ ม พื้ นที่ ต ลอดแนวถนน
โครงสร้างของอาคารส่วนใหญ่มีการต่อเติมเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งจะมีการดัดแปลง
อาคารหรือเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ประกอบการ 4 หรือการขยายกิจการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโต
3

4

เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม
2547.
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ทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เพียงมิติเดียว โดยไม่คํานึงถึงข้อระเบียบ กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เป็นผลให้สภาพเศรษฐกิจมีการเจริญเติบ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้น
โดยในเวลาต่อมา ปี พ.ศ.2537 เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของพัทยาตกต่ําลงอีกครั้งดัง
จะเห็นได้จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง (รายละเอียดแสดงในบทที่ 4 หน้าที่ 97) โดยปัญหาที่
เกิดขึ้นและถือเป็นปัญหาหลักที่ทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ได้แก่ ปัญหาด้าน
มลพิษ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยน้ําเสียลงทะเล การทิ้งขยะลงทะเล ทําให้
ชายหาดเมืองพัทยาซึ่งถือเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเกิดความเสียหาย น้ําทะเลเริ่ม
เน่าเสีย ชายหาดสกปรก และปัญหาที่เกิดจากปัญหาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด อันเนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบการ และใช้แรงงาน
ในพื้นที่ จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และธุรกิจในพื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้โดยส่วนใหญ่เป็น
อาชีพที่มีความสุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมตามมา จากเหตุดังกล่าวทําให้สภาพเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวตกต่ําลง ทําให้ธุรกิจในพื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ประสบปัญหาอย่างมากมีการขาย
กิจการในพื้นที่จํานวนมาก 5 เป็นผลให้ในเวลาต่อมา นักธุรกิจ องค์กรเอกชน ประชาชนในพื้นที่บริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ได้รวมตัวกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต โดยการจัดตั้งโครงการ Pattaya
Walking Street (ถนนคนเดินเมืองพัทยา) บริเวณชายหาดพัทยาใต้ เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของเมืองพัทยาในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อเริ่มดําเนินการโครงการในระยะแรกสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เริ่ม
กระตุ้นขึ้น ซึ่งต่อมาได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่ทํารายได้ให้กับพื้นที่เมือง
พัทยาเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาจับจองขยายกิจการเพื่อทําธุรกิจการท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมาก พื้นที่ดินและอาคารถือเป็นมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด การเจริญเติบโตในพื้นที่
แม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของกฎระเบียบ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม มาโดยตลอด จนถึง ณ.ปัจจุบันก็ไม่
สามารถหยุดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใน Pattaya Walking Street ได้นั้น 6
อาจเป็นด้วยหลายสาเหตุ ซึ่งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถือเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้พื้นที่
ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองพัทยามาจนถึงปัจจุบัน
4

5

5

สัมภาษณ์ สุวิช ฉายสว่างวงศ์, ประธานสภาเมืองพัทยา, 17 มิถุนายน 2556.
สัมภาษณ์ สุนทร กังศิริกุล, อดีตประธานกรรมการชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท เมืองพัทยา,
26 มีนาคม 2556.
6
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ภาพที่ 70 ภาพแสดงผังแนวอาคารรุกล้ําชายหาดบริเวณพัทยาใต้ พ.ศ 2521, ภาพถ่ายบริเวณย่าน
ชายหาดพัทยาใต้
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya
Tourism Development,” December, 1978.
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ภาพที่ 71 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2547
ที่มา: ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบื้องต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม
2547.

ภาพที่ 72 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2556
(ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา. Pattaya Togographic)
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ภาพที่ 73 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา ปี พ.ศ.2547
(ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา, “โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี,” 2547)
ด้านสังคมในพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้นั้นมีการเจริญเติบโตมาแต่ในอดีต การ
ขยายตัวของชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากระบบญาติมิตร อันเนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่มีการย้ายถิ่น
ฐานมากจากบริเวณบ้านอําเภอและสัตหีบ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และประชาชนบางส่วนซึ่งเป็น
ชาวประมงที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิม กล่าวคือในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยนั้นประกอบไปด้วยเครือข่ายญาติ
มิตรกันมาตั้งแต่ในอดีต โดยหลังจากที่บริเวณชุมชนเริ่มมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นโดยเริ่มจาก
ระบบเครือญาติ โดยต่อมาเริ่มมีประชาชนภายนอกพื้นที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่ชายหาด
พัทยาใต้ เพื่อประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่เดิมนั้นส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ของประชาชนที่อาศัยอยู่แต่เดิม โดยผู้ที่มาจากภายนอกเริ่มเข้าขอเช่า หรือซื้อขาย
สิทธิ์เพื่อจับจองประกอบการ อาทิเช่น ร้านอาหาร บาร์เบียร์ สถานพักตากอากาศ โดยส่วนใหญ่
ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ก็จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมและเป็นที่รู้จักกันดี อันเนื่องมาจากความเป็น
ชุมชนที่ยังมีขนาดเล็กอยู่นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามลักษณะธุรกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงยามราตรี โดยลักษณะธุรกิจสีเทาที่ต้องอาศัยผู้มีอํานาจ ผู้มีอิทธิพลในการ
ดําเนินธุรกิจ อีกทั้งการคงอยู่ของระบบอุปถัมภ์ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดระเบียบของชุมชนอย่างไม่เป็น
ทางการ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ ดังจะเห็นได้จากผู้
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มีอํานาจ สถานภาพและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยบุคคลเหล่านี้มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจใน
พื้ น ที่ โดยถื อ เป็ น ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และปกป้ อ งกลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่ อั น เนื่ อ งจาก
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยหวังผลตอบแทนซึ่งกันและกันอันได้แก่ ความภักดี ซึ่งส่งผลต่อการ
สนับสนุนทางด้านการเมืองและการบริการในรูปแบบต่างๆ จากผู้รับอุปถัมภ์
โดยหลังจากที่เมืองพัทยามีความเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มมีการปกครองในรูปแบบ
เมืองพัทยา ในปี พ.ศ.2521 โดยมีรูปแบบผู้จัดการเมืองพัทยา (City Manager) เป็นการปกครองใน
รูปแบบที่มีผู้จัดการเมือง โดยในขณะนั้น โดยผู้ดํารงตําแหน่งนายกเมืองพัทยาและนักการเมืองในพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่แรกเริ่ม โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เข้าประกอบธุรกิจและลงหลักปัก
ฐานในพื้นที่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลปกครองพื้นที่กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้จากนักการเมืองในเขตพื้นที่เมืองพัทยาโดยส่วนใหญ่ประกอบ
อาชี พ ธุร กิ จ ภายในพื้นที่ และเป็ น การอุป ถัม ภ์ กัน ในระบบเครือ ญาติ ดั ง นั้ นสายสั ม พั น ธ์ ใ นระบบ
อุปถัมภ์ของเมืองพัทยาจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองพัทยาได้ โดยจะสื่อให้เห็นว่าการบริหาร
จัดการพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้นั้นเป็นไปได้อย่างยากลําบาก อันเนื่องมาจากระบบเครือข่าย
ความสัมพันธ์ หรือ ระบบอุปถัมภ์ซึ่งสื่อความหมายเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ (Benefit) และสาย
สัมพันธ์ (Connection) ระหว่างบุคคลทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ที่สื่อความหมายเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของผู้มีอํานาจหน้าที่ (Authority) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมอุปถัมภ์ อัน
เกิดจากลักษณะเฉพาะของสังคมที่มีการให้ความช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน การอํานวย
ประโยชน์ให้แก่กันและกันในลักษณะของการอะลุ้มอล่วย ช่วยเหลือผ่อนหนักผ่อนเบาให้กันนี้ ได้มีการ
พัฒนาของกลไก ขั้นตอน กระบวนการ และเครื่อข่ายเรื่อยมา จนในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า
“ระบบอุปถัมภ์” 7 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ และอํานาจหน้าที่ ของบุคคลที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั น ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคอย่ า งยิ่ ง ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง
ตรงไปตรงมา ซึ่งจะเห็นได้จากการบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เรื่อยมาตั้งแต่ในอดีตที่ยัง
ไม่สามารถดําเนินการได้จวบจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งคือความสัมพันธ์ใน
รูปแบบระบบอุปถัมภ์ที่มีระหว่างประชาชนในพื้นที่และการเมืองในพื้นที่ โดยหากมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในพื้นที่กับส่วนราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการเมือง ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ โดยหากไม่ใช้
หลักการประนีประนอมอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่

7

จักษวัชร ศิริวรรณ, ระบบอุปถัมภ์ กับการบริหารงานแบบสองมาตรฐาน, เข้าถึงเมื่อ
6 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=738483
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อันได้แก่
ลักษณะของกลุ่มผู้อุปถัมภ์ซึ่งในที่นี้อาจกล่าวได้คือ กลุ่มผู้มีอํานาจ อิทธิพลในพื้นที่ซึ่งเกื้อหนุนให้กลุ่ม
ผู้รับอุปถัมภ์ หรืออาจกล่าวคือกลุ่มนักธุรกิจ ประชาชนในพื้นที่ โดยการปกป้องคุ้มครอง รวมถึงการ
หาแนวทางในการแก้ไขในการรื้อถอนอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ โดยการออกมาตรการ
ควบคุ ม เพื่ อ เป็น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาวางแผนเพื่อ เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ โดยจะเห็น ได้ ว่ า
นโยบายที่จะแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ ไม่เคยสัมฤทธิ์ผลอันเนื่องมาจาก การดํารงอยู่
ของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ที่เกื้อหนุนกันในหลายประการ อันได้แก่ การสนับสนุนด้าน
การเมือง การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้ประกอบการและ
กลุ่มอํานาจ กลุ่มอิทธิพล เป็นต้น
บทสรุปผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในพื้นที่จากหมู่บ้านชาวประมง เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจของเมืองพัทยา เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตในพื้นที่ซึ่งเกิด
จากการท่ อ งเที่ ย วส่ง ผลในเรื่อ งของสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ จริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว กลายเป็ น เมื อ ง
ท่องเที่ยวนานาชาติ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ค่าครองชีพของประชากรสูงขึ้น สวน
ทางกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ซึ่งสภาพแวดล้อมที่แย่ลงได้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว นโยบายที่มุ่งเน้นภาคเศรษฐกิจเป็นหลักส่งผลให้เกิดการนําเอาทรัพยากรมาใช้อย่าง
มาก ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม ซึ่งถือเป็นแนว
ทางการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในหลายเหตุการณ์ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า
ปัจจัยต่างๆ ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ซึ่งหากเพียงนําเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมาเป็น
ตัวชี้วัด โดยมองข้ามสภาพแวดล้อมที่แย่ลงซึ่งย่อมส่งผลกลับมาที่สภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่แย่ลง
ไปด้วยเช่นกัน โดยเห็นได้จากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานั่นเอง ในช่วงจังหวะที่เกิดวิกฤตปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยรวมที่ตกต่ําลง โดยการแก้ไขปัญหาจาก
วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีจุดเริ่มต้นจากผู้ประกอบในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่
แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ การขาดซึ่งนโยบายและ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง นับจากในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ยังคงไม่ได้รับ
การแก้ไข โดยหากเป็นเพียงการแก้ไขในอีกแง่มุมหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากการรวมตัวกันของประชาชน
ภาคเอกชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น แรงผลั ก ดั น ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายหาดพั ท ยาใต้ ใ นด้ า นของ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การรวมตัวจนเกิดชุมชน Walking Street ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชน
นักธุรกิจผู้ประกอบการ ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และพัฒนาพื้นที่ให้คงความเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้จากการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในอดีต ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ความ
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แข็งแรงของชุมชนทําให้พื้นที่คงอยู่และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
พื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ยังถือเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา อีกทั้งความหลากหลาย
ทางด้านเชื้อชาติของประชากร และประชากรแฝง ทําให้สภาพสังคมมีความซับซ้อนและหลากหลาย
ความสําคัญอีกประการที่ส่งผลให้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ยังคงความเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ด้วยความเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง รวมถึงโครงข่ายเครือญาติ และ
ความสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบธุรกิจที่ดําเนินการในพื้นที่ ทําให้มีการอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึง
ระบบอุปถัมภ์ในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ และยังรวมถึง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ การเมื อ ง อิ ท ธิ พ ลในพื้ น ที่ โ ดยเกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งของ
ผลประโยชน์ และเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งผลให้การดําเนินการในการจัดระเบียบในพื้นที่เป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากชุมชนมีลักษณะเพื่อนพ้อง
อีกทั้งลักษณะธุรกิจในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสีเทาซึ่งต้องพึ่งพาผู้มีอํานาจหน้าที่ในการปกป้องดูแล
การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อม
การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
1. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาในอดีตเป็นแหล่งชุกชุมของ
สัตว์น้ําจํานวนมาก ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2499 ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ โดย
ต่ อ มาเริ่ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ใ นพื้ นที่จ ากหมู่บ้า นประมงเปลี่ ยนแปลงเป็น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ยว ได้ แ ก่ ร้า นอาหาร สถานพั กตากอากาศ บาร์ เบี ย ร์ สถานบัน เทิงยามราตรี ดังนั้ น การ
เปลี่ยนแปลงของพื้ นที่ ทําให้เริ่ มมี การก่ อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ชายหาด อันเนื่องมาจากความ
หนาแน่นที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งการเจริญเติบโตขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมาอันเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะการ
ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทําให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ ดังจะ
เห็นได้จาก ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการจัดการระบายน้ํา ปัญหาการจัดการน้ําเสีย การก่อสร้าง
อาคารรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ ซึ่งปัญหาต่างๆ ขาดการวางแผนและการจัดการที่ดีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในเรื่องของน้ําทะเลเน่าเสีย พื้นที่ชายหาดลดลง ปัญหาน้ํา
ท่วมอันเนื่องจากการก่อสร้างอาคารรุกล้ําขวางทางระบายน้ํา การทิ้งขยะเน่าเสียทําให้คลองตื้นเขิน
โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาต่างๆ ในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่มีมาในอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งถือเป็นช่วงที่เมืองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังไม่
มีการวางแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทําให้สภาพแวดล้อมในขณะนั้นมีความเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยา ซึ่งในปี พ.ศ.2521 ได้มีการศึกษาเพื่อ
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จั ด ทํ า แผนแม่ บ ทเพื่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งพั ท ยา โดยผลการศึ ก ษาของ Japan
International Cooperation Agency (JICA) แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของชายหาดพัทยาซึ่ง
มีสาเหตุมาจากการทิ้งขยะมูลฝอยลงคลองระบายน้ําทําให้คลองเริ่มเน่าเสีย การระบายน้ําเริ่มติดขัด
และของเสียทั้งหมดจากคลองระบายน้ําได้ไหลลงทะเลโดยขาดการบําบัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
คลองนาเกลือ และคลองพัทยาใต้ ซึ่งบริเวณริมคลองยังมีการก่อสร้างอาคารรุกล้ําเข้าไปในคลองทําให้
คลองมีขนาดแคบลงและตื้ นเขิ นจากตะกอนปฏิกูล ทําให้เกิ ดปั ญหาการสั ญจรของทางเข้า-ออก
เรือประมงในพื้นที่ โดยบริเวณชายหาดพัทยาใต้ในขณะนั้นมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิด
การขาดความสมดุลของมวลทรายชายหาด ส่งผลให้เกิดปัญหาของการเคลื่อนสุทธิที่ลดลงของตะกอน
ทรายชายฝั่งซึ่งส่งผลต่อพื้นที่ชายหาดที่ลดลง และชายหาดตื้นเขิน ผืนทรายบริเวณชายหาดเกิดความ
สกปรก อันเนื่องมาจากขยะ และสิ่งปฏิกูลจากพื้นที่เมืองไหลรวมมาอยู่บริเวณปากคลองพัทยาใต้
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในพื้นที่
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม น้ําทะเลเน่าเสีย การ
ทิ้งขยะบริเวณชายหาดนั้นมีที่มาจากหลายสาเหตุ การปล่อยน้ําเสียลงทะเล การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล
มิได้มีเฉพาะอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ หากดูจากสภาพกายภาพ ความลาดชันของภูมิประเทศ
จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่เมืองเป็นที่เนินและลาดลงมายังบริเวณพื้นที่ชายหาด ดังนั้นปัญหาในเรื่อง
ของน้ําเสีย การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี ของเสียเหล่านั้นจะไหลลง
มายังบริเวณพื้นที่ชายหาดทั้งสิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นได้ว่าปัญหาของน้ําเน่าเสีย และชายหาดที่
สกปรกนั้นเป็นผลพวงมาจากการปล่อยน้ําเสีย การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เมืองที่ไม่ได้รับการ
บําบัดและการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้เกิดน้ําทะเลเน่าเสีย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาควรแก้ไขใน
ภาพรวมของทั้งเมือง
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 74 ภาพถ่าย
(ก) แสดงสภาพน้ําเน่าเสีย บริเวณชายหาดพัทยาใต้
(ข) แสดงสภาพน้ําเน่าเสีย บริเวณคลองพัทยาใต้
(ค) แสดงสภาพน้ําเน่าเสีย บริเวณคลองพัทยาใต้
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya
Tourism Development,” December, 1978.
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาคารที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ชายหาดถือเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมาอย่างมาก การใช้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้อย่างเกิดขีดจํากัด การ
ก่อสร้างอาคารล่วงล้ําแนวเขตชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิดการลดลงของพื้นที่ชายหาด โดย
อาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ยังมีปล่อยน้ําเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูลลงในทะเล ก่อให้เกิดมลภาวะทาง
ทะลขึ้น อีกทั้งอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ยังทําให้ชายหาดขาดความต่อเนื่อง ขาดแคลนพื้นที่
ชายฝั่ง ซึ่งจากผลการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยาเมื่อ ปี พ.ศ.2532 ของ JICA
นั้นจะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้เข้าข่ายวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงและเป็นโครงการที่เข้าข่าย
ต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนดําเนินโครงการ โดยในปี พ.ศ.
2537 ได้มีการดําเนินการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการและเสนอขอความ
เห็นชอบจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.2540 ดังที่ได้กล่าว
ในข้างต้น ซึ่งโครงการที่ได้รับความเห็นชอบมีเพียง 1 โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ท่องเที่ยวพัทยา และในส่วนของ โครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยา และโครงการถมทะเลบริเวณ
พัทยาใต้ นั้นไม่ได้รับความเห็นชอบ ทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ชายหาดมาจนกระทั่งปัจจุบัน
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ดังนั้นในที่นี้จะได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในส่วนของโครงการถมทะเลบริเวณ
พัทยาใต้ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีสาเหตุหลายประการที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการพั ฒนาพื้ นที่ สาเหตุ หลั กเกิ ดจากปั ญหาในส่ วนของอาคารบริ เวณชายหาดพั ท ยาใต้
เนื่องจากในการประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ ได้มีการเสนอให้รื้อถอน
อาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ โดยให้เหตุผลว่าอาคารดังกล่าวทําให้ชายหาดขาดความต่อเนื่อง และเสีย
ทัศนียภาพ นอกจากนี้ยังทําให้สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เสื่อมโทรมลงจากขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจาก
บริเวณอาคารดังกล่าว ดังนั้นจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับแผนการรื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาด
พัทยาใต้ หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทําให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดําเนินการตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น แต่เนื่องจากอาคารดังกล่าวถือเป็นอาคารที่ถือเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองพัทยาในขณะนั้น ถือเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งหากมีการรื้อถอน
อาคารดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ดังนั้นจึงทําให้มีมติให้ชลอแผนการรื้อ
ถอนออกไป 3 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ให้มีการชลอแผนการรื้อถอนนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้มองย้อนกลับมาที่ปัญหาที่เกิดขึ้นและได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาอันเป็นสาเหตุที่ทําให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสื่อมโทรมลง การรวมตัวของประชาชนใน
พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุให้มีมติในการรื้อถอนอาคาร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบ
ในการจั ดการขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล การจั ดการน้ํ าเสี ยที่ ปล่ อยลงทะเล เริ่ ม มี ก ารตื่ นตั ว ของ
ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่มีการรณรงค์และปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงให้เห็นว่า
อาคารสามารถคงอยู่ได้โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาถึงสาเหตุของการกระทําต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เริ่มดีขึ้นกอปรกับโครงการก่อสร้างโรง
บําบัดน้ําเสียได้ดําเนินการแล้วเสร็จจึงทําให้น้ําทะเลมีคุณภาพดีขึ้น แต่นั่นก็ยังไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
ปัญหาเพื่อหาแนวทางออกให้กับพื้นที่ โดยหลังจากมีมติให้ชลอการรื้อถอนอาคาร เมืองพัทยาจึงได้
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อสํารวจ ศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อหา
แนวทางในการดําเนินการและการจัดการในพื้นที่เพื่อเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับทุกฝ่าย โดยเป็น
การนําเสนอต่อสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการจัดการพื้นที่ด้วยหลักการประนีประนอมเพื่อลดผลกระทบต่อทุกฝ่าย และหาทางออกให้กับ
ปัญหาที่เกิดขึ้ น โดยผลการศึกษาออกแบบเบื้องต้ นและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2547 เป็นระยะเวลา 6 ปี
หลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ซึ่งผลการศึกษาฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึง
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ชั ด เจน โดยครอบคลุ ม ในทุ ก ๆ ด้ าน ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยหลังจากผลการศึกษาแล้วเสร็จจึงได้มีการเสนอต่อสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง ในการนําเสนอพิจารณาเพื่อขอรับความเห็นชอบในครั้งนี้
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ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่เมืองพัทยาได้เล็งเห็นแล้วว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นทางออก
สําหรับทุกฝ่าย โดยที่ประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ได้พิจารณาเห็นว่าให้เมืองพัทยาถอน
เรื่องโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนําเรื่องการดําเนินการติดตาม
มติคณะรัฐมนตรี กรณีให้รื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยา โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าหากไม่มีการขอ
แก้ไขมติดังกล่าวทางคณะกรรมการจะไม่สามารถพิจารณารายงานดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นการขัดต่อมติ
คณะรัฐมนตรี ดังนั้นปัญหาดังกล่าวยังคงไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ โดยนับจากปี พ.ศ.2541 ที่ได้มี
มติให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันปี พ.ศ. 2557 เวลาผ่านมา 15 ปี ปัญหาดังกล่าวก็
ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไข
และพัฒนาบริเวณพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยในทางการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้
ยังคงเป็นจุดศูนย์รวมการท่องเที่ยวยามราตรีจนกระทั่งปัจจุบัน แต่อาคารรุกล้ําที่สาธารณะประโยชน์
ปัญหาการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล รวมถึงการระบายน้ําเสียของอาคารยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ชายหาด
2. การเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ชายหาด
ลักษณะกายภาพในพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา มีลักษณะเป็นแนวชายหาดความยาว
ประมาณ 4.6 กิโลเมตร โดยพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) มีความยาว
ประมาณ 850 เมตร มีลักษณะเป็นแนวโค้งจนสุดบริเวณเขาทัพพระยา (แหลมบาลีฮาย) ราวปี พ.ศ.
2499 ความกว้างชายหาดโดยเฉลี่ย 35.60 เมตร โดยพื้นที่ชายหาดประมาณ 96,128 ตารางเมตร (60
ไร่) จากข้อมูลพื้นที่บริเวณชายหาดมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด โดยเกิดจากผลกระทบในหลายๆ
ด้านส่งผลกระทบกับบริเวณพื้นที่ชายหาดที่ลดลง โดย พ.ศ.2554 ความกว้างชายหาดโดยเฉลี่ยเหลือ
เพียง 3.50 เมตร มีพื้นที่ชายหาดประมาณ 13,500 ตารางเมตร (8 ไร่) 8 โดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ชายหาดจะได้นําเสนอถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะต่างๆ

8

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555.
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ตารางที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นทีช่ ายหาดช่วงระหว่าง ปี พ.ศ.2499 – 2556
ปี พ.ศ.
2499
2510
2517
2539
2545
2554
2495-2517
2539-2545

ความกว้างหน้าหาด พื้นทีช่ ายหาดประมาณ
พื้นทีช่ ายหาดประมาณ
โดยเฉลี่ย (เมตร)
(ตารางเมตร)
(ไร่)
35.60
96,128.00
60.00
20.60
55,818.00
34.00
18.50
49,919.00
31.00
30.30
81,778.00
51.00
18.70
50,500.00
31.50
3.50
13,500.00
8.50
อัตราการกัดเซาะ 0.78 ม./ปี Qin < Qout = 4,306.00 ลบ.ม./ปี
อัตราการกัดเซาะ 1.80 ม./ปี Qin <<< Qout = 10,003.00 ลบ.ม./ปี

ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้ํา, “การประชุมชี้แจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 2554.

ภาพที่ 75 ภาพแสดงการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2496-2510 (15 ปี)
(ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,”
27 กุมภาพันธ์ 2552)
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ภาพที่ 76 ภาพแสดงการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2510-2517 (8 ปี)
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,”
27 กุมภาพันธ์ 2552.

ภาพที่ 77 ภาพแสดงการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2517-2539 (23 ปี)
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,”
27 กุมภาพันธ์ 2552.
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ภาพที่ 78 ภาพแสดงการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2539-2545 (7 ปี)
(ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,”
27 กุมภาพันธ์ 2552)

ภาพที่ 79 ภาพแสดงการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2496-2545 (50 ปี)
(ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,”
27 กุมภาพันธ์ 2552)
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จะเห็นได้ว่าช่วงราวปี พ.ศ.2496 ความกว้างชายหาดโดยเฉลี่ย 35.60 เมตร พื้นที่
ชายหาดประมาณ 96,128.00 ตารางเมตร (60 ไร่) ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ชายหาดมีความอุดมสมบูรณ์
ที่สุด โดยขณะนั้นเริ่มมีประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ประกอบอาชีพประมง โดย
ชายหาดยังคงสภาพตามธรรมชาติเป็นอ่าวโค้ง ซึ่งต่อมา ราวปี พ.ศ.2510 ความกว้างชายหาดโดย
เฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 20.60 เมตร โดยพื้นที่ชายหาดเหลือเพียง 55,818.00 ตารางเมตร (34 ไร่) จะ
เห็นได้ว่าพื้นที่ชายหาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาประมาณ 15 ปี ความกว้างหน้าหาดลดลงถึง
15 เมตร ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มมีการ
ก่อสร้างอาคาร และท่าเทียบเรือประมงขึ้นในบริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยต่อมา ราวปี พ.ศ. 2517
ความกว้างชายหาดโดยเฉลี่ยลดลงเพิ่มอีกคงเหลือพื้นที่กว้างชายหาดเพียง 18.50 เมตร และมีพื้นที่
ชายหาดเหลือเพียง 49,919.00 ตารางเมตร (31 ไร่) จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 8 ปี ชายหาดลดลง
2.10 เมตร ซึ่งถือว่ามีการชลอตัวลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงระยะเวลาแรก และจากสภาพปัญหาต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ข องเมื อ งพั ท ยาทํ า ให้ มี อ งค์ ก รความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศของญี่ ปุ่ น Japan
International Cooperation Agency (JICA) ได้เข้าสํารวจและหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึง
วางแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา โดยในผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2521 ได้เน้นเฉพาะในส่วนของ
โครงสร้างพื้นฐานและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยโครงการที่ได้นําเสนอส่วนใหญ่เป็นการเน้นใน
เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม การระบายน้ํา น้ําเสีย การกําจัดขยะ และระบบการคมนาคม ในพื้นที่โดย
ยังไม่มีการกล่าวถึงการลดลงของพื้นที่ชายหาดทําให้ปัญหาถูกเพิกเฉยไปในขณะนั้น โดยต่อในปี พ.ศ.
2532 JICA ได้เข้ามาสํารวจและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นครั้งที่ 2 ผลการศึกษาของ (JICA)
ในครั้งนี้ได้เสนอให้มีการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ และเสนอให้มีการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยา ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ชายหาดที่หายไปให้คงกลับสภาพเมื่อในอดีต โดยหลังจากได้
รับทราบปัญหาในบริเวณพื้นที่ในปี พ.ศ.2532 และทางกรมโยธาธิการได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ในปี พ.ศ.2537 เพื่อเข้ามาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ จะเห็นว่าจากปีที่
ได้มีการสรุปสภาพปัญหา จนถึงการนําโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมมีการใช้เวลาถึง 5 ปี ซึ่งถือ
ว่าเป็นความล่าช้าในการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น โดยระยะเวลาดังกล่าว
ชายหาดลดลงตลอดเวลา ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดําเนินการแก้ไขเฉพาะหน้า ซึ่งปี พ.ศ.
2539 ความกว้างหน้าหาดได้เพิ่มขึ้นจากเดิมโดยมีความกว้างหน้าหาดประมาณ 30.30 เมตร โดย
พื้นที่ชายหาดเพิ่มขึ้นเป็น 81,778.00 ตารางเมตร (51 ไร่) การเพิ่มขึ้นของชายหาดอันเนื่องมาจาก
ในช่วงปี พ.ศ.2517 พื้นที่ชายหาดลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดําเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยการเสริมทรายเข้าไปในพื้นที่ชายหาดทําให้พื้นที่ชายหาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ปี
พ.ศ.2539 พื้นที่หน้าหาดเพิ่มขึ้น 11.80 เมตร เนื่องจากมีการเสริมทรายเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชายหาด
พัทยาทําให้ความกว้างหน้าหาดเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งในเวลาต่อมา ปี พ.ศ. 2540 ผลการสํารวจความ
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เหมาะสมและออกแบบรายละเอี ย ดโครงการถมทะเลพั ท ยาใต้ , โครงการก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ
ท่องเที่ยว และ โครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดแล้วเสร็จ ได้มีการนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2540
ปรากฎกว่ามีเพียงโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่ องเที่ยวเท่ านั้นที่ผ่านความเห็นชอบ ในขณะที่
โครงการถมทะเล และโครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดไม่ได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการมี
ความเห็นว่าปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายหาดนั้นยังไม่มีนัยสําคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
มีระยะเวลามายาวนาน กับไม่ได้รับความสําคัญในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งหลังจากที่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบ ทางกรมโยธาธิการได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสํารวจว่าปัญหาการกัดเซาะของชายหาด
พัทยานั้นมีนัยสําคัญหรือไม่ โดยใช้ระยะเวลาศึกษาถึง 3 ปี (ปี พ.ศ.2544-2547) ผลการสํารวจ
ปรากฎว่าการกัดเซาะไม่มีนัยสําคัญ เป็นลักษณะมีการกัดเซาะตามธรรมชาติ ทําให้ปัญหานี้ไม่ได้รับ
การแก้ไขในเวลาต่อมา ซึ่งต่อมา ในปี พ.ศ.2545 ได้มีการสํารวจความกว้างหน้าหาดปรากฎว่าพื้นที่
หน้าหาดลดลงเหลือเพียง 18.70 เมตร พื้นที่ชายหาดเหลือเพียง 50,500 ตารางเมตร (31.50 ไร่) โดย
จะเห็นได้ว่า ช่วงระยะเวลาจากปี พ.ศ.2539 ที่ได้มีการเสริมทรายบริเวณพื้นที่ชายหาดนั้น จนถึงปี
พ.ศ.2545 เป็นระยะเวลา 7 ปีความกว้างหน้าหาดลดลงถึง 11.60 เมตร และลดลงต่อเนื่องจนกระทั่ง
ปี พ.ศ.2554 ความกว้างหน้าชายหาดเหลือเพียง 3.50 เมตร พื้นที่ชายหาดเหลือเพียง 13,500 ตาราง
เมตร (8.50 ไร่) จะเห็นได้ว่าจากปี พ.ศ.2545 ถึง ปี พ.ศ.2554 ระยะเวลา 10 ปี ความกว้างหน้าหาด
ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 15.20 เมตร

ภาพที่ 80 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงการเปรียบเทียบของแนวชายหาด พ.ศ.2496-2545
(ดัดแปลงจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา, “เอกสารการ
ประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา
จังหวัดชลบุรี,” 2554)
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ภาพที่ 81 ภาพถ่ายแสดงสิ่งก่อสร้างบริเวณแนวชายหาด (กําแพงกันคลื่น) บริเวณชายหาดพัทยาใต้
(ธันวาคม 2556)
โดยในปี พ.ศ.2554 ได้มีการศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริม
ทรายชายหาดพั ท ยา จั งหวัดชลบุ รี เพื่อเป็ นการสํา รวจการลดลงของพื้ นที่ชายหาด โดยสรุปผล
การศึกษาจะเห็นได้ว่ามีการลดลงของชายหาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดคะเนถึงแนวโน้มการลดลง
ของชายหาดโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของหาดในปี พ.ศ.2554 ไปอีก 15 ปีข้างหน้า
พบว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพื้นที่ชายหาดจะลดลงเรื่อยๆ โดยประมาณ 5 ปีข้างหน้าผล
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การวิเคราะห์ปรากฎว่าชายหาดจะหมดไปในราวปี พ.ศ. 2559 9 ซึ่งในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2557) จะเห็น
ได้ว่ายังไม่การดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากขั้นตอนของหน่วยงานภาครัฐใน
การจัดทําแผน เพื่อของบประมาณในการดําเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลานาน โดยเห็นได้จากเมื่อผล
การศึกษาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2556 จนปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2556) ยังไม่มีการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งเป็นผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากและไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะเห็นได้
จากการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน รวมถึงการตีพิมพ์ของสื่อที่แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าใน
การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อให้เกิดความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึง
นักท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้ว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายหาดจะส่งผลให้ชายหาด
เมืองพัทยาหายไปในที่สุด (ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของหาดพัทยาในปัจจุบัน และการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดพัทยาในอนาคต
กัดเซาะชายฝั่งเทียบกับ
ปี พ.ศ.2554
สูงสุด
ต่ําสุด
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
10,003
4,306
30,009
12,918
100,030
21,530
150,045
43,060
64,590

ลําดับ
ปี 2554
ปีที่ 1
ปีที่ 3
ปีที่ 5
ปีที่ 10
ปีที่ 15

พื้นที่ชายหาด
พื้นที่ชายหาด
เปลี่ยนแปลงสูงสุด
เปลี่ยนแปลงต่ําสุด
จํานวน จํานวน ความกว้าง จํานวน จํานวน ความกว้าง
(ตร.ม.)
(ไร่) เฉลี่ย (ม.) (ตร.ม.)
(ไร่) เฉลี่ย (ม.)
13,500 8.5
5
13,500 8.5
5
8,640 5.4
3.2
11,394 7.12
4.22
-1,080 -0.68
-0.4
7,182 4.49
2.66
-10,800 -6.75
-13.0
2,970 1.86
1.10
-35,100 -21.94 -22.0
-7,560 -4.73
-2.80
-59,400 -37.13
-18,090 -11.31 -6.70

หมายเหตุ: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งคิดเฉพาะในส่วนพื้นที่ชายหาดพัทยาความยาว
2.70 ม.
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้ํา, “การประชุมชี้แจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 2554.

9

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555.
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จะเห็นได้ว่าจากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ความกว้างหน้าชายหาด รวมถึงพื้นที่
ชายหาดเมืองพัทยามีขนาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสาเหตุที่ทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง เกิด
จาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) ธรรมชาติเป็นผู้กระทํา (Natural Causes) และ 2) มนุษย์เป็นผู้กระทํา
(Man Induced Causes)10 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาที่ทําให้เกิดการลดลงของพื้นที่ชายฝั่งสาเหตุหนึ่ง
นั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์ซึ่งเป็นผู้กระทํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างตามแนวชายฝั่ง อันได้แก่ สะพาน
ปลา สะพานท่าเทียบเรือ อาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ รวมถึงผนังกําแพงกันดินตลอดบริเวณ
ชายหาดพัทยา ซึ่งหากมีการดําเนินการโครงการเสริมทรายชายหาดก็ถือเป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืนหรือไม่

ภาพที่ 82 ภาพแสดงหลักการเคลื่อนตัวของมวลทราย ไปสู่ความเสียหายของชายฝั่งทะเล
ที่มา: ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ, เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ
สํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554).
10

2552.

วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 27 กุมภาพันธ์
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ภาพที่ 83 ภาพถ่ายแสดงกําแพงป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างเป็นกําแพง ค.ส.ล และบันไดลงชายหาด ค.ส.ล.
ที่มา: ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ, เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ
สํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554).

ภาพที่ 84 ภาพถ่ายแสดงการกัดเซาะบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2556
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บทสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆ
รวมถึงปัญหาที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอันจะส่งผลกระทบตามมาอย่างมากต่อประชาชน ต่อชุมชน
เมือง ต่อภาครัฐ หรื อแม้กระทั่งผลกระทบที่มีต่อประชาคมโลก ปั ญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปั ญหาใน
ลักษณะห่วงโซ่กล่าวคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมิได้ถูกจํากัดอยู่เพียงภายในขอบเขตของพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่ง แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อย่างทั่วถึง โดยจะเห็นได้ว่า
พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างเห็นได้
ชัด โดยในอดีตประชาชนในพื้นที่ได้อาศัยสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต “อันได้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนํามาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกความสบายในการดํารงชีวิตนับตั้งแต่ในอดีต
จนกระทั่งปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขอมนุษย์ในอดีตนั้นเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง
เพื่อการดํารงชีวิตประจําวันและสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานและเท่าที่จําเป็นเท่านั้น แต่เมื่อ
มนุษย์ได้พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมได้ถูกมนุษย์นํามาดัดแปลงใช้สอยมิใช่
เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เท่านั้น แต่สิ่งแวดล้อมจํานวนมากกลับถูก
มนุษย์นํามาใช้อย่างฟุ่มเฟือยและมากกว่าความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นและรัฐ การนําสิ่งแวดล้อม
มาใช้จนเกินกําลังผลิตและการชดเชยของธรรมชาติ นอกจากจะส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยัง
ก่อให้เกิดการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติจนเกิดการรบกวนธรรมชาติ ของเสียเหล่านี้ค่อยๆ สะสม
ตัวเป็นระยะเวลายาวนาน และเริ่มปรากฎผลจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม” 11 ซึ่งจะเห็น
ได้จากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ระบบนิเวศในทะเลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง สัตว์น้ําที่เคยอาศัยอยู่
เริ่มหายและหมดไปจากบริเวณพื้นที่ ปัญหาการกัดเซาะชายหาดที่ส่งผลทําให้พื้นที่บริเวณชายหาด
ลดลง
จากสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้อาจสรุปได้ว่า ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้ นที่ ทั้งในเรื่ องของการขยายตัวของจํ านวนประชากรในพื้นที่เนื่องจากความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้มีการอพยพเข้ามาในพื้นที่เพื่อประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
โดยการมุ่งเน้นแนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งมุ่งเน้นการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเป็นหลักตามแผนนโยบายในการพัฒนาประเทศในอดีตซึ่งไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมภายใน
พื้นที่ ทําให้เกิดการบุกรุกธรรมชาติ การเอาชนะธรรมชาติด้วยการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปใน
พื้นที่ชายหาด และแนวชายหาดส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมาก การปล่อยน้ําเสีย การ
11

จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม (ราชบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 10-11.
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ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลเป็นการทําลายระบบนิเวศที่มีอยู่ ทําให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ถึงจุดวิกฤตในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม โดยหากหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา การ
กําหนดนโยบายโดยเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้เท่าเทียมกับการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจในโลกแห่งเสรีนิยม ซึ่งอาจเป็นหนทางที่นําไปสู่กันพัฒนาที่นําไปสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ โดย
หากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังคงคํานึงถึงเพียงมิติทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักอาจนํามาซึ่งผลลัพธ์
ที่ไม่คุ้มค่า โดยจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่
การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย
การวิเคราะห์ ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย
จากลักษณะการเจริญเติบโตของเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบัน พัทยาถือว่ามีการเจริญเติบโต
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงการเจริญเติบโต
ทางด้านสังคม มีอัตราการถ่ายเทของประชากรในเมืองพัทยาอยู่ในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ รวมถึงประชากรแฝงที่มีจํานวน ประชากรนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ
ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับท้องถิ่นอื่นๆ ทําให้เมืองพัทยาเป็นที่จับตามองถึงแนวโน้มการ
เจริญเติบโตของเมืองในทิศทางต่างๆ โดยในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึง การวิเคราะห์ข้อระเบียบ กฎหมาย
แผน และนโยบาย ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อนําไปเป็นข้อสรุป อภิปรายและหาแนวทางการ
พัฒนาข้อระเบียบให้สอดคล้องกับรูปแบบการเจริญเติบโตของเมืองต่อไป
ในอดีตช่วงก่อน ปี.พ.ศ.2499 บริเวณพื้นที่การปกครองของชายหาดพัทยานั้นขึ้นกับ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การเจริญเติบโตจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาสู่พื้นที่บริเวณ
ตําบลนาเกลือ ก่อให้เกิดชุมชนขึ้นในบริเวณพื้นที่ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2499 รัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้ง
รูปแบบการปกครองเป็น สุขาภิบาลนาเกลือในพื้นที่ดังกล่าว โดยพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาขณะนั้น
ยังมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ทําให้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยายังอยู่นอกเขตการปกครองของ
สุขาภิบาลนาเกลือในขณะนั้น ทําให้การควบคุมดูแลของสุขาภิบาลยังไม่เข้าถึงพื้นที่ ส่งผลให้ขาดการ
ควบคุมดูแลรวมถึงการพัฒนา โดยลักษณะของการขยายเขตปกครองเป็นในลักษณะการปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อเป็นการควบคุมดูแลชุมชนในพื้นที่นั้น เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2496 มีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
จํานวนประชากร และความหนาแน่น ความเหมาะสมในเรื่องที่ตั้ง ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดย
ท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นมีรายได้จากภาษีเพียงพอในการเลี้ยงตนเอง โดยอํานาจหน้าที่ของรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่น ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมาย ประกอบไปด้วยการให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่
การจัดเก็บรายได้การบริหารการเงินเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสะอาด สุขอนามัยที่ดี และเพื่อ
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดังนั้นในอดีตจะถือได้ว่าพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้นั้นยังถือว่า
ไม่เข้าข่ายของพื้นที่การปกครองท้องถิ่นทําให้ไม่มีการวางแผน ควบคุมและดูแลมาแต่ในอดีต ซึ่งต่อมา
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ในช่วงปี พ.ศ.2502 ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาอย่างมาก
โดยเฉพาะพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายหาดพั ท ยาใต้ จากในอดี ต เป็ น หมู่ บ้ า นชางประมงเล็ ก ๆ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงสู่ ก ารเป็ น แหล่ ง พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจเป็ น ศู น ย์ ก ลางท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งพั ท ยา จากการ
เปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า วส่ งผลให้ เมื อ งมีก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ วส่ ง ผลให้ มีก ารขยายพื้ นที่ ก าร
ปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือในปี พ.ศ.2507 โดยขยายเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ 208.10
ตารางกิโลเมตร เป็นการขยายอาณาเขตการปกครองเพื่อครอบคลุมพื้ นที่ที่มีการเจริญเติบโตใน
ขณะนั้น คือพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา ซึ่งการขยายเขตปกครองครอบคลุมถึงพื้นที่บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการเจริญเติบโตของพื้นที่ในขณะนั้น จะเห็นได้ว่าการขยายเขต
ปกครองยั ง อยู่ ภ ายใต้ เงื่ อ นไขข้ อ ระเบี ย บต่า งๆ กล่ าวคื อ เมื่ อมีจํ านวนประชากรเพิ่ม ขึ้น มี ค วาม
หนาแน่นของพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงจะดําเนินการขยายเขตการปกครอง หรือการยกระดับของการ
ปกครอง เป็นเหตุให้ปัญหาของพื้นที่ที่เกิดขึ้นช่วงระหว่างที่เมืองมีการเจริญเติบโตไม่ได้รับการวางแผน
ไปสู่การพัฒนาในอนาคต กลับกลายเป็นว่าเมื่อเมืองมีการเจริญเติบโต มีประชากรหนาแน่นเพิ่มมาก
ขึ้นการวางแผนพัฒนาและพื้นที่การปกครองกลับตามมาภายหลัง ซึ่งเป็นการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเมืองในช่วงแรกๆ นั้นจะเป็นการเข้ามาแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบกับการวางแผนการพัฒนาในอนาคตนั่นเอง จะเห็นได้จากการขยายเขตปกครอง
สุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งในขณะนั้นบริเวณพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดย
ขาดการควบคุม ดูแลทําให้พื้นที่ชุมชนบริเวณชายหาดพัทยามีการเติบโตแบบไร้การวางแผนพัฒนา
กล่าวคือ เมื่อไม่มีข้อกฎหมาย ระเบียบเข้ามาควบคุมดูแล รูปแบบเมืองจึงเป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อ
พื้นที่บางส่วนเริ่มมีความหนาแน่นก็มีการขยายเข้าไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ เช่น พื้นที่บริเวณ
ชายหาดพัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการควบคุมดูแลที่
ชัดเจนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งยังไม่มีกฎหมาย ข้อระเบียบอันเนื่องจากพื้นที่อยู่นอกเขตการปกครอง
ทําให้ไม่มีข้อกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลนั่นเอง
โดยใน ปี.พ.ศ.2521 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ.2521 ขึ้นเนื่องจากในช่วงปี พ.ศ.2507 – พ.ศ.2520 เมืองพัทยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทําให้การ
ปกครองรูปแบบสุขาภิบาลนาเกลือไม่สามารถบริหารและให้บริการได้ทันกับความเจริญเติบโตที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยรูปแบบการปกครองรูปแบบใหม่โดยเป็นการบริหารแบบมีผู้จัดการเมือง ทํา
ให้การบริหารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการบริหารในรูปแบบใหม่ที่
นํามาใช้นั้นก็ยังไม่ราบรื่นโดยเฉพาะในระยะแรกเนื่องจากเป็นรูปแบบการปกครองใหม่ ทําให้การ
บริหารจัดการรวมถึงการวางแผนพัฒนายังเป็นไปด้วยความยากลําบาก จะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาสังคมจากการย้ายเข้าตั้งถิ่น
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ฐานในพื้นที่ ข้อระเบียบ กฎหมาย ซึ่งยังเป็นการไล่ตามปัญหามากกว่าการพัฒนาและมองภาพการ
พัฒนาในอนาคต โดยจะเห็นได้จากบริเวณพื้นที่ศึกษานั้นมีการเจริญเติบโตในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะทางด้านกายภาพ มีการก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยามากขึ้น โดยไม่ได้มีการใช้
ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ความประนีประนอมในระบบสังคมไทย ทําให้การนําข้อระเบียบ กฎหมาย
เป็นไปด้วยความยากลําบาก ดังนั้นปัญหาต่างๆ ที่สะสมและยังคงไม่ได้รับแก้ไข
ซึ่งต่อมาจะเห็นได้ ว่าเมืองพัทยาได้รับการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาค
ตะวันออก สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและจากนานาชาติ มีการพัฒนาอย่างจริงจังตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 6 (พ.ศ.
2530-2534) ที่กําหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการกระจายความ
เจริญไปสู่ภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางกิจการค้าการบริการ การบริหารราชการและเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมขนาดย่อมของภาคตะวันออก 12 โดยแผนพัฒนาได้กําหนดเขตอุตสาหกรรมหลักของภาค
ตะวันออกไว้ 2 แห่ง คือที่แหลมฉบังในเขต อ.ศรีราชา และที่มาบตาพุดในเขตจังหวัดระยอง และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ก็ได้ตั้งเป้าหมายให้พัทยาสามารถเป็นศูนย์ประชุม
ระดับนานาชาติ โดยรัฐบาลได้เล่งเห็นแล้วว่าเมืองพัทยามีการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และการย้ายถิ่นฐาน รวมถึงความผสมผสานของประชากร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา อีกทั้งเมืองพัทยายังถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการนํารายได้เข้าสู่ประเทศเพื่อ
นําไปพัฒนาประเทศ จากศักยภาพของเมืองทําให้ การเจริญเติบโตมีมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการ
ลงทุนและการวางแผนควบคุมดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ แต่จะเห็นได้ว่าการวางแผนและควบคุมจาก
หน่วยงานภาครัฐนั้นไม่เพียงพอและเป็นในลักษณะของการแก้ไขปัญหาในส่วนมาก ขาดการวางแผนที่
ดี เป็นการไล่เก็บปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการวางแผนเพื่อบริหารจัดการในอนาคต จะเห็นได้จาก
โครงการต่ า งๆ อาทิเ ช่ น โครงการจั ด ทํ า แผนพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว (PATTAYA
TOURISM
DEVELOPMENT) ที่จัดทําโดย JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY เป็นโครงการ
ที่ดําเนินการเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของเมือง โดยได้มีการวางแผนเพื่อ
การพัฒนาเมืองไปสู่อนาคต โดยโครงการในขณะนั้นไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร เนื่องจากความ
ล่าช้าของระบบการบริหารจัดการในส่วนของภาครัฐ
11
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สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,”
สิงหาคม 2553, 2-41.
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บทสรุปผลการศึกษาด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน และนโยบาย
จากการเจริญเติบโตของเมืองอันเนื่องจากการท่องเที่ยวส่งผลให้เมืองมีความหนาแน่น
เพิ่มมากขึ้น การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง การ
แก้ไขปัญหาโดยการออกกฎหมายรวมถึงข้อบังคับต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อนํามาบังคับใช้ควบคุม เช่น
กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายควบคุมอาคาร แต่อย่างไรก็ตามการนํามา
ปฏิ บั ติ นั้ น เป็ น ไปด้ ว ยความยากลํ า บากอั น เนื่ อ งมากจากปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ เ กื้ อ หนุ น ในการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย อีกทั้งจะเห็นได้ว่าการออกกฎหมายควบคุมพื้นที่บริเวณชายหาดนั้น ได้ประสพปัญหามาโดย
ตลอดโดยเฉพาะข้อกฎหมายที่มีผลผูกพันธ์กับระบบนิเวศ ดังเช่น ข้อกําหนดการก่อสร้างอาคาร
บริเวณแนวชายหาด ซึ่งสภาพของทรายชายหาดมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลลมประจําพื้นที่ทั้งสองก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของทรายชายหาดทุกหาด ประกอบกับขณะนี้ได้เกิดภาวะเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
อย่างรุนแรงด้วยกระแสน้ําทะเลที่สูงขึ้นลมแรงมากขึ้น มีการกัดเซาะชายหาดอย่างรุนแรงทุกจุด ดังที่
ปรากฏเป็ นข่ า วตามสื่ อต่ า งๆ ในขณะนี้ ส่ ง ผลให้ จุด ที่ กํ า หนดให้ เ ป็น ค่ า ระดั บ น้ํ า ทะเลปานกลาง
เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถกําหนดจุดเริ่มต้นที่แน่นอนในการวัดได้ เส้นควบคุมอาคารบน
ฝั่งที่เคยกําหนดไว้สําหรับอาคารที่เคยอนุญาตแล้วไม่สามารถใช้อ้างอิงในปัจจุบันได้ เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตามการใช้ข้อระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นหลัก ซึ่งทําให้เกิดนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก โดยยังเป็นการไล่ตาม
ปัญหามากกว่าการพั ฒนาและมองภาพการพั ฒนาในอนาคตและไม่เร่งเห็ นความสําคั ญ ทางด้าน
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยจะเห็นได้จากบริเวณพื้นที่ศึกษานั้นมีการ
เจริญเติบโตในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด มีการก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้เพิ่มมากขึ้น
โดยไม่ ไ ด้ มี ก ารใช้ ข้ อ กฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด การใช้ ข้ อ ระเบี ย บ กฎหมายที่ ห ย่ อ นยาน ถื อ เป็ น
จุดเริ่มต้นของปัญหาที่สะสมมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยแผน นโยบายที่ผ่านมานั้นไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขได้อันเนื่องมาจากข้อระเบียบในการบริหารของหน่วยงานภาครัฐนั่นเอง
บทสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา
ผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 ฝ่าย โดยแบ่งบริบทพื้นที่ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ
สังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ดังนี้
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1. ด้านกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในพื้นที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นผู้กระทํา อันได้แก่การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
การขยายตัวของชุมชนเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกินขีดจํากัดจากการเจริญเติบโตของเมือง ทําให้
เกิดการก่อสร้างอาคารรุกล้ําไปในพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเล จากการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพในพื้นที่
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ได้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ได้แก่ 1) ปัญหาการจราจรที่
ติดขัดจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการจราจร และการแนวอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ยังทําให้
เส้นทางการจราจรขาดความต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดตามมา 2) ปัญหาการ
ระบายน้ําในเมือง อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคาร ถนน และสิ่งปลูกสร้างขวางการระบายน้ํา 3)
ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง ซึ่งส่งกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพื้นที่บริเวณ
แนวชายหาดพัทยา อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของหาดอื่นๆ ในเมืองพัทยาและบริเวณชายหาด
โดยรอบ และ 4) ปัญหามุมมองทัศนียภาพของอ่าวพัทยา ซึ่งส่งผลให้เกิดทัศนะอุจาด อันเกิดจากการ
ก่ อ สร้ า งอาคารอย่ างไร้ ร ะเบี ย บ การปลู ก สร้า งต่ อ เติม จนเกิ น ขี ด จํ า กั ด อีก ทั้ง แนวอาคารบริเ วณ
ชายหาดพัทยาใต้ยังทําให้ทัศนียภาพบริเวณอ่าวพัทยาขาดความต่อเนื่องอีกด้วย
2. ด้านเศรษฐกิจ สังคม
จุดเริ่มต้นของการเกิดชุมชนเมืองเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีการอพยพเข้า
มาตั้งถิ่นฐานบริเวณนาเกลือ และบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ โดยต่อมาการเปลี่ยนแปลงชุมชนเมือง
จากหมู่ชาวประมงได้เปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามเวียดนามอันเนื่องจากการ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาของเหล่าทหารสหรัฐที่เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศ
ไทย ซึ่งส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการเจริญเติบโตของเมือง
อย่างรวดเร็วและไร้ระเบียบแบบแผนที่ดีส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จนในที่สุดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
อันเป็นแหล่งที่มาหลักของรายได้ของเมือง โดยหลังจากการวิกฤตการณ์ด้านการท่องเที่ยวในเมือง
พัทยา ได้มีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวยามราตรี ในลักษณะ
ไนท์ทัวร์ขึ้นในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับเจริญเติบโตอีกครั้ง โดยจะ
เห็นได้ว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายต่อหลายครั้งผ่านพ้นได้ได้ด้วยความแข็งแรงของชุมชนใน
บริเวณพื้นที่ ด้วยระบบโครงข่ายเครือญาต และความสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพื้นที่
ความสัมพันธ์ของประชาชน นักธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอํานาจหน้าที่ การเมือง และอิทธิพลในพื้นที่ ทํา
ให้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยายังคงดํารงอยู่ได้ และยังถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองพัทยาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
จะเห็นได้ว่าในอดีตอ่าวพัทยานั้นมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ ท้องทะเลนอกชายฝั่งซึ่งเป็น
แหล่งชุกชมของสัตว์น้ํา พื้นที่ความกว้างหน้าหาดที่ทอดยาวตลอดแนวชายฝั่ง จนกระทั่งเกิดชุมชน
เมืองขึ้นในบริเวณพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านชาวประมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่งผลให้
สภาพแวดล้อมในพื้นที่เริ่มเสื่อมโทรมลง ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันได้แก่ 1) ปัญหา
มลภาวะทางน้ํา ซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลบริเวณชายหาด ส่งผลให้น้ําทะเลเน่าเสีย 2) ปัญหา
การกัดเซาะบริเวณ ชายฝั่ง และ 3) ปัญหาอาคารรุกล้ําพื้นที่สาธารณะซึ่งส่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ก่อให้เกิดการกัดเซาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา ซึ่งสาเหตุสําคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้ 1) ปัญหาอันเกิดจากการเพิ่มของ
จํานวนประชากรการขยายตัวของชุมชนเมือง 2) ปัญหาอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
แนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 3) ปัญหาอันเกิดจากการ
บุกรุกธรรมชาติบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ และ 4) ปัญหาอันเกิดจากกระแสการค้าเสรีและลัทธิ
บริโภคนิยม
4. ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย
จะเห็นได้ว่าในช่วงก่อน ปี พ.ศ.2499 พื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ ยังเป็นเพียงหมู่บ้าน
ชาวประมงเล็กๆ อยู่ในพื้นที่ปกครองของอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่นอกเขตสุขาภิบาลนา
เกลือ จนกระทั่งต่อมาการเจริญเติบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ใน ปี พ.ศ.2521 รัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาขึ้น ซึ่งขณะนั้นพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ได้
เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ปกครองของเมืองพัทยา ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงที่พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยามีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงชุมชนเมืองในพื้นที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาแต่
เนื่องจากรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความล่าช้า ประกอบกับแผน นโยบายที่
มุ่งเน้นการไล่ตามปัญหามากกว่าการพัฒนาและมองภาพการพัฒนาในอนาคต อีกทั้งความหย่อนยาน
ในการให้ข้อระเบียบ กฎหมายเข้ามาจัดการปัญหาในพื้นที่ ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ยังคงไม่ได้รับการ
แก้ไข อีกทั้งการกําหนดแผน นโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยไม่คํานึงถึง
การพัฒนา

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และข้อมูล
ภาคสนามถึงความเป็นมา สู่ปัญหาของพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จากการศึกษาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการวิจัยและผลการวิเคราะห์ในบทที่ผ่านมา ในส่วนของบทนี้จะเป็นการนําเสนอ
การสรุป อภิปรายเนื้อหาจากการวิจัยในส่วนที่มีความสําคัญ เพื่อนําไปสู่แนวทางการพัฒนา และเสนอ
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไป
สรุปผลการวิจัย
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนามหรือวิจัยสนามเป็นหลัก โดยการสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงของบริบทพื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ แต่อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้
ยังได้ให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นเอกสาร ด้วยการรวบรวมข้อมูลในลักษณะ
การทบทวนเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลมาตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลต่อไป
โดยในหัวข้อสรุปผลการวิจัย ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพ
2) ด้านเศรษฐกิจ สังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน และนโยบายของ
พื้นที่ โดยหลังจากการศึกษาตามโครงสร้างดังกล่าว ผู้ศึกษาได้สรุปเนื้อหาสําคัญตามรายละเอียดดังนี้
ด้านกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จากชุมชนชาวประมง แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพียงราวห้าทศวรรษที่ผ่านมาจากผืนดินว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติชายหาดที่อุดม
สมบูรณ์ แปรเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองที่มีความแออัดจากสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมือง การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยช์ที่ดินอย่าง
แออัดและเกินขีดจํากัด ทําให้เกิดการรุกล้ําเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชายหาดสาธารณะ ซึ่งในอดีตพื้นที่
ชายหาดมีความกว้างหน้าหาดประมาณ 36.50 เมตร (ราวปี พ.ศ.2496) ซึ่งอาคารบ้านเรือนที่ปลูก
สร้างยังคงอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งในเวลาต่อมาความกว้างพื้นที่หน้าชายหาดลดลงอันเกิดจาก
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สาเหตุต่าง ๆ ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างนั้นเกิดการรุกล้ําเข้าไปพื้นที่ของผิวน้ําทะเล ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพื้นที่ การเจริญเติบโตจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณที่
ที่ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสูง ส่งผลให้เกิดความหนาแน่นบริเวณ
พื้นที่ อาทิเช่นบริเวณอ่าวพัทยาตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือจนถึงบริเวณพัทยาใต้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวสันทนาการบริเวณชายหาด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนว
ชายหาดพั ทยาใต้ ที่เป็นบริเวณแหล่ งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงจํานวนมากซึ่ งถือเป็ นสัญ ลักษณ์
ทางด้านการท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองพัทยา ส่งผลให้การใช้พื้นที่หนาแน่น และก่อให้เกิดการรุกล้ํา
ชายหาด ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมา

ภาพที่ 85 ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพบริเวณอ่าวพัทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 - 2557
ที่มา: ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ, “เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ
สํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554).
โดยสรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกายภาพในพื้นที่อันเนื่องจาก 1) การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ (Natural causes) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล (Sea level rise)
คลื่นลมในฤดูมรสุม (Storm waves) กระแสน้ําเลียบชายฝั่ง (Littoral current) และการขาดแคลน
มวลทรายจากบริเวณแผ่นดินลงมาทดแทนในกระแสน้ําเลียบชายฝั่ง (Variability in sediment
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supply) และ 2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ (Man induced causes) ได้แก่ การขัดขวาง
การเคลื่อนที่ของมวลทรายตามบริเวณชายฝั่ง (Interruption in transport) ปริมาณความรุนแรงของ
อิทธิพลของคลื่นอันเนื่องมาจากโครงสร้างที่ก่อสร้างตามแนวชายฝั่ง (Concentration of wave
energy) การเพิ่มความแตกต่างของระดับความสูงน้ําทะเล (Increase water level) และการ
เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายลักษณะสัณฐานทางธรรมชาติของชายฝั่งในบริเวณนั้นออกไป (Change
natural coastal protection) ตามกรอบคิดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การขยายตัวของชุมชนในพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดขีดจํากัด การก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างรุกล้ําไปในพื้นที่ชายหาด เป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพื้นที่ชายฝั่ง
โดยลักษณะการตั้งถิ่นฐานในย่านชายหาดพัทยาใต้ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหลาย
ประการ ได้แก่ การกัดเซาะชายหาด ปัญหาการระบายน้ําในเมือง (จากอาคารที่ก่อสร้างขวางทาง
ระบายน้ําของเมือง) ปัญหามลภาวะในน้ําทะเล (จากการทิ้งน้ําเสียที่ไม่ได้รับการบําบัด) และปัญหา
มลพิษในอากาศ (จากการจราจรอันคับคั่ง) นอกจากนี้ยังมีปัญหาต่อเนื่องอีกด้วยเช่น ปัญหาทัศนะ
อุจาด และปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากขาดความต่อเนื่องในพื้นที่
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ของเมืองพัทยา เริ่มต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่
2 เมื่อมีกลุ่มชาวจีนอพยพมาจากบ้านอําเภอและสัตหีบ ต่อมาในช่วงสงครามเวียดนาม ทหารอเมริกัน
จํานวนมากได้เข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณชายหาดพัทยา ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว มี การย้ายถิ่ นฐานเข้ามาประกอบธุร กิจท่องเที่ยวในพั ทยาอย่างต่ อเนื่ อง การมุ่ งเน้นการ
เจริ ญ เติ บ โตทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง สภาพแวดล้ อ มในพื้ น ที่ ทํ า ให้ ใ นเวลาต่ อ มา
สภาพแวดล้ อ มเริ่ ม เสื่ อ มโทรมลงเป็ น ลํ า ดั บ จนในที่ สุ ด ก็ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย วอั น เป็ น
แหล่งที่มาหลักของรายได้ของเมือง ความตกต่ําทางเศรษฐกิจของพัทยาในช่วงปี พ.ศ. 2520 เป็นผล
จากการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยว ความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติในพัทยา โดยเฉพาะน้ํา
ทะเลเน่าเสีย ทําให้นักท่องเที่ยวหันไปหาแหล่งท่องเที่ยวอื่น เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ผูกโยงกับ
สภาพธรรมชาติ ได้มีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของพัทยาเสียใหม่ โดยมุ่งส่งเสริม “ไนท์ทัวร์”
หรือการท่องเที่ยวที่มีจุดขายอยู่ที่แหล่งบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีบริเวณพัทยาใต้ ยุทธศาสตร์ใหม่
บรรลุ ผลพอควร ปริ มาณนั กท่ องเที่ยวกระเตื้องขึ้น เศรษฐกิจพัทยาฟื้นตัว อย่ างไรก็ตาม ปัญหา
นักท่องเที่ยวถดถอยและเศรษฐกิจตกต่ําได้หวนคืนมาอีกครั้งในปี พ.ศ.2532 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นการทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2537 ได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงเมืองพัทยา
ในการจัดตั้ง โครงการถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
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ด้า นอื่ น ๆ ส่ งผลให้ จํา นวนนั กท่ อ งเที่ย วมีส ถิติเ พิ่ ม มากขึ้นในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว แต่ อ ย่ างไรก็ ดีใ น
ช่วงเวลาต่อมาได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้งในปี พ.ศ.2540 ส่งผลถึงจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง
อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองพัทยา จนกระทั่งปี พ.ศ.
2543 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเสียของเมืองพัทยาเพื่อเป็นการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวชายหาด โดยหลังจากได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่กลับคึกคักขึ้นมา
อีกครั้ง โดยในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการระบาด
ของโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ใหม่ H1N1 2009 ในปี พ.ศ.2552 รวมถึงผลสืบเนื่องจากปัญหาทาง
การเมืองเริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2549 การปิดสนามบิน การบุกเข้าไปในการประชุมผู้นําอาเซียนที่เมือง
พัทยา การชุมนุมประท้วงที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาอุทกภัย และภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
โดยเหตุการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ
เมืองพัทยา ดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและของโลกมีส่วนอย่างมากต่อ
ความตกต่ําทางเศรษฐกิจของพัทยา ขณะเดียวกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นก็ยิ่ง
ฉุดรั้งให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก
จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เมืองพัทยาได้เผชิญมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวของประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ การก่อตั้งสมาคม
การท่องเที่ยว และรวมถึงชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท ซึ่งถือได้ว่าความแข็งแรงของชุมชนรวมถึงโครงข่าย
เครือญาติ และความสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบธุรกิจที่ดําเนินการในพื้นที่ ทําให้มีการอาศัยซึ่งกัน
และกัน รวมถึงระบบอุปถัมภ์ในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ และ
ยังรวมถึงความสัมพันธ์ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับอํ านาจหน้าที่ การเมือง อิทธิพลโดยเกี่ยวข้องในเรื่องของ
ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิจที่ ส่ ง ผลให้ก ารดํา เนิ น การในการจัด ระเบีย บในพื้ นที่ เป็น ไปด้ ว ยความ
ยากลําบาก ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากชุมชนมีลักษณะพวกพ้อง อีก
ทั้งลักษณะธุรกิจในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาผู้มีอํานาจหน้าที่ในการปกป้องดูแล ทําให้พื้นที่
คงอยู่และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ทําให้พื้นที่บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ยังถือเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยามาจนกระทั่งปัจจุบัน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ในอดีต อ่าวพัทยามีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ ท้องทะเลนอกฝั่งเป็นเป็นแหล่งสัตว์น้ําชุก
ชุม ชาวบ้านส่วนใหญ่ทําประมงหาเลี้ยงชีพ ต่อมาเมื่อเกิดชุมชนเมืองขึ้น และพัทยาได้กลายเป็นเมือง
ตากอากาศริมทะเล และแหล่งสถานบันเทิงยามราตรี สภาพแวดล้อมเดิมก็ค่อย ๆ ถูกทําลายเป็น
ลําดับ ชายหาดพัทยาเสื่อมโทรมลง จากการทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงบนชายหาด น้ําเสียที่เกิดจาก
เมืองไหลลงทะเลโดยไม่บําบัดทําให้น้ําทะเลเน่าเสีย สิ่งก่อสร้างรุกล้ําชายหาดและลําคลองขวางการ
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ระบายน้ําทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง สิ่งก่อสร้างที่ยื่นไปในทะเลขวางการเคลื่อนที่ของมวลทรายใน
อ่าวพัทยา ส่งผลให้ชายหาดถูกน้ําทะเลกัดเซาะและแคบลงเรื่อย ๆ การศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรต่าง ๆ ชี้ว่าพัทยากําลั งเผชิญปัญ หาใหญ่ ๆ 3 ประการ ได้แ ก่ ปั ญหามลภาวะทางน้ํา
ปัญหาการกัดเซาะชายหาด และปัญหาอาคารรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณแนวชายหาด
พัทยาใต้ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้มีการทําแผนพัฒนาเมือง และกําหนดโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม อันเกี่ยวข้องกับการบําบัดน้ําเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูล การเสริม
ทรายตามแนวชายหาด และการรื้อถอนอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้
ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีมติรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการรื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้
ออกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวมิได้ถูกนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจาก การต่อต้านของกลุ่มนัก
ธุ ร กิ จ และประชาชนในท้ อ งถิ่ น โดยอ้ า งว่ า อาคารเหล่ า นี้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง สถานประกอบการที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จึงเป็นแหล่งรายได้สําคัญของพัทยา ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกจดจําได้ การรื้อถอนอาคารลงทั้งหมดจะกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของ
พัทยา กลุ่มนักธุรกิจและประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น
เมืองพัทยาจึงได้มีการศึกษาโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เพื่อหาความเหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาสําหรับทุกฝ่าย จนกระทั่งปัจจุบัน พ.ศ.2557 เวลาผ่านมาเกือบสองทศวรรษความพยายามใน
การแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ยังคงไม่สามารถดําเนินการจัดการได้ อันเนื่องจากปัจจัยหลาย
ประการ ทําให้ปัญหาดังกล่าวถูกละเลยมาจนกระทั่งปัจจุบัน
การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปสาเหตุที่สําคัญอันก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนี้
ตามแนวคิด การเมืองสีเขียว (The environmental politics) ประกอบ 4 ข้อ ดังนี้
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเพิ่มจํานวนของประชากรในพื้นที่ การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง เกิดจากการย้ายถิ่นฐาน การอพยพของประชาชนจากชนบท เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพใน
บริเวณพื้นที่ โดยการขยายตัวของพื้นที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของแหล่งเสื่อมโทรม การขยายตัวของ
แหล่งบริการนํามาซึ่งแหล่งอบายมุขและก่อให้เกิดปัญหาสังคม การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ รวมทั้ง
การเพิ่มขึ้นของปัญหาขยะและมลพิษ ในขณะที่การให้บริการสาธารณูปโภคของเมืองพัทยาที่ไม่
เพียงพอก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิเช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาแหล่งน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม โดยปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ “การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
มิใ ช่แ ค่ ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมทั้งในแง่การนําเอาทรัพยากรธรรมชาติม าใช้เพิ่ มมากขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มขึ้นของ “ของเสีย” จากการ
อุปโภคบริโภคของมนุษย์ที่ออกมาในรูปของ ขยะ มลพิษต่างๆ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของจํานวน
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ประชากรในขณะที่ภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขหรือตั้งรับปัญหาจะทําให้เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในที่สุดจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม” นั่นเอง
1
0

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก “การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาเศรษฐกิ จแนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการขยายตั วทางเศรษฐกิจทําให้มีการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากไปใช้เป็นปัจจัยในการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดถูกดึงไปใช้จน
ร่อยหรอหรือบางชนิดหมดไป” ดังเช่น ระบบนิเวศน์วิทยาทางทะเลในพื้นที่ สัตว์น้ํา ประการัง ที่อาศัย
อยู่ในบริเวณพื้นที่ลดลง และหายไปในที่สุด รวมถึงพื้นที่ชายหาดที่หายไปจนกระทั่งปัจจุบันแทบไม่
เหลือพื้นที่ชายหาดธรรมชาติให้เห็น โดยจะเห็นได้ว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นแนวทางการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น การพั ฒ นาแบบดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง หากมองย้ อ นกลั บ ไปการพั ฒ นาในยุ ค ปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 นับเป็นยุคของการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาเฉพาะในเชิงของ
เศรษฐกิจ จนกระทั่งต่อมาในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็น
ผู้นําแห่งโลกเสรี และมีความเชื่อว่าความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
สกัดกั้นอิทธิพลของค่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งขณะนั้นมีสหภาพโซเวียตเป็นหัว 2 “โดยอาจกล่าวสรุปได้ว่า
การพัฒ นาประเทศในยุค สงครามเย็นเป็นการพั ฒ นาประเทศในมิติเดี ยวโดยเน้ นการพั ฒนาด้ า น
เศรษฐกิจเป็นสําคัญ เน้นการเติบโตทางด้านวัตถุและการพัฒนาอุสาหกรรม” 3 โดยจะเห็นได้จากการ
เติบโตของพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้เป็นการมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่มี
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายท้องถิ่น และแผนพัฒนาประเทศที่
ผ่านมา อันได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) โดยแผนพัฒนา
ของประเทศไทยในช่วงทศวรรษแรกนั้นได้ให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็น
สําคัญโดยไม่ได้คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแผนพัฒนาประเทศได้ยึดแนวทางด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นหลักจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยแผนทั้ง 9 ฉบับ ได้มีการกําหนด
ทิศทางของประเทศในการมุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยวัตถุประสงค์
ของแผนการพัฒนามุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน (Poverty) ความไม่รู้หนังสือ (Ignorance)
และความเจ็บไข้ได้ป่วย (Disease) โดยไม่ความสําคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “โดย
1

1

จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม (ราชบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 11.
2
เรื่องเดียวกัน, 16.
3
เรื่องเดียวกัน.
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อาจกล่าวสรุปได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-9 แม้ว่าจะทําให้ประเทศไทยมี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น แต่ต้นทุนทางสังคมและทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมกลับเสื่อม
ถอยลง” 4 ดังจะเห็นได้จากความเสื่อมลงของสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายใน
พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา ซึ่งถือได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ
เมื อ งพัท ยานั บตั้ ง แต่ ช่ว งสงครามเวี ย ดนามจนกระทั่ ง ปัจ จุ บั น โดยจะเห็ น ได้ ว่ า การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสื่อมโทรมลง จากชายหาดที่ถือเป็นริเวียร่าแห่ง
เอเชีย ปัจจุบันพื้นที่ชายหาดหายไปจนไม่เหลือภาพความสวยงามเมื่อในอดีต ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ
มุ่งเน้นความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักก่อให้เกิดการบุกรุกธรรมชาติและทําลายสภาพแวดล้อม
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข อาจยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและในที่สุดอาจ
ไม่เหลือสภาพแวดล้อมชายหาดให้เห็นอีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่ระบบเศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยวที่ตกต่ําลงในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องแลก
มาด้วยสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง เป็นปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอดีต
มนุษย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน จนกระทั่งต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นยุคแห่งโลกทัศน์ที่มนุษย์ถือว่ามนุษย์เป็น
ศูนย์กลางของจักรวาล “โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปี ค.ศ.1770 ได้ส่งผลทํา
ให้ระบบสัม พันธ์ ระหว่ างมนุษย์กั บธรรมชาติเปลี่ ยนแปลงไป ในที่สุดโลกทัศน์แบบธรรมชาติเป็น
ศูนย์กลางได้ถูกแทนที่โดย โลกทัศน์แบบมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Anthropocentrism) โลกทัศน์แบบ
มนุษย์เป็นศูนย์กลางก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมองธรรมชาติของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์คิดว่า
ตนเป็ น นายของธรรมชาติ และมนุ ษ ย์ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางจั ก รวาล ด้ ว ยสติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ แ ละ
วิทยาศาสตร์จะทําให้มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติ ควบคุมสั่งการธรรมชาติได้ สามารถดัดแปลง
ธรรมชาติและนําธรรมชาติมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นโลกทัศน์แบบมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง จึงเป็นสาเหตุสําคัญของวิกฤตสิ่งแวดล้อม” 5 โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อมนุษย์เริ่มเอาชนะ
ธรรมชาติโดยการบุกรุกธรรมชาติ การสร้างเขื่อนกันคลื่นเข้าไปในทะเลเพื่อลดคลื่นลมการกระทํา
ดังกล่าวกลับเป็นการเร่งให้เกิดปัญหาธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้น ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล นอกจากบริเวณชายหาดพัทยาใต้ที่มีการก่อสร้างอาคารรุกล้ํา
เข้าไปในบริเวณพื้นที่ชายหาด สะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยว กําแพงกันคลื่นบริเวณชายหาดพัทยาใต้
4

4
5

เรื่องเดียวกัน, 17.
เรื่องเดียวกัน, 20.
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ล้วนเป็ นสิ่ งที่ม นุ ษย์ ส ร้างขึ้นเพื่อจะควบคุม สั่งการธรรมชาติ แต่ ผลลัพธ์ กลับเป็นการสร้างปัญ หา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การเคลื่อนตัวของมวลทรายไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ลมธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง
อันเนื่องจากสิ่งก่อสร้างบริเวณเลียบชายหาด ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถือเป็นการเอาชนะธรรมชาติของ
มนุษย์นั่นเอง
4. ปัญ หาสิ่ งแวดล้อ มอั น เกิด จาก “การแพร่ ก ระจายของกระแสการค้ า เสรีแ ละลั ท ธิ
บริโภคนิยม โดยในยุคหลังสงครามเย็น กระแสหลักของการเมืองโลก ปรากฎออกมา 4 กระแส ได้แก่
(1) กระแสประชาธิปไตย หรือระบบการเมืองแบบเปิด (2) กระแสสิทธิมนุษยชน (3) กระแสการค้า
เสรี และ (4) กระแสพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระแสการค้าเสรีถือเป็นกระแสหลักของโลก
ปัจจุบัน” 6 โดยจะเห็นได้จากการเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้าง
ความเสียหายต่อระบบนิเวศของโลก การคํานึงถึงตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จะ
เห็นได้จากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แย่ลงในพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ระดับน้ําเน่าเสียมีความรุนแรง
อย่างเห็นได้ชัด โดยขาดมาตรการดูแลควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ทําให้น้ําเสียภายใน
เมืองสามารถทิ้งลงสู่ทะเลได้ ดังนั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม “โดยหากพิจารณาอย่างถ้วนถี่ รอบคอบ มูลค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมอาจมี
ราคาหรือมีมูลค่าสูงกว่าเม็ดเงินจากการพัฒนาเศรษฐกิจแนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรม” 7
ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน และนโยบาย
ในอดีตช่วงก่อน ปี.พ.ศ.2499 พื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ ซึ่ง
อยู่นอกเขตสุขาภิบาลนาเกลือ ทําให้การควบคุมดูแลของสุขาภิบาลยังไม่เข้าถึงพื้นที่ ส่งผลให้ขาดการ
ควบคุมดูแล โดยต่อมาใน ปี.พ.ศ.2521 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ.2521 ขึ้นเนื่องจากเมืองพัทยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทําให้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาลนา
เกลือไม่สามารถบริหารและให้บริการได้ทันกับความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยรูปแบบ
การปกครองรูปแบบใหม่โดยเป็นการบริหารแบบมีผู้จัดการเมือง ทําให้การบริหารมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามการใช้ข้อระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นหลัก ซึ่งทําให้เกิดนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก โดยยังเป็นการไล่ตาม
ปัญหามากกว่าการพัฒนาและมองภาพการพั ฒนาในอนาคตและไม่เล็งเห็ นความสําคัญทางด้าน
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สภาพแวดล้อมในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา โดยจะเห็นได้จากบริเวณพื้นที่ศึกษานั้นมีการ
เจริญเติบโตในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด มีการก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยามากขึ้น โดยไม่ได้
มีการใช้ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด การใช้ข้อระเบียบ กฎหมายที่หย่อนยาน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ปัญหา ที่สะสมมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยแผน นโยบายที่ผ่านมานั้นไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้อัน
เนื่องมาจากข้อระเบียบในการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ
อภิปรายผลการศึกษา
งานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้เป็นการตีความข้อมูลเพื่อหาคําอธิบายถึงปรากฎการณ์ของ
บริบทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยผลลัพธ์ของการตีความซึ่งอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลจากข้อมูลภาคสนามสู่ข้อสรุปทางทฤษฎี โดยในที่นี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
พื้นที่ที่ศึกษากับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ที่ได้นี้ถือได้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย
ซึ่งสามารถตอบประเด็นคําถามในการวิจัยได้อย่างครบถ้วน
ผลการวิจัยในครั้งนี้ให้ผลสรุปอภิปรายได้ว่า แบบแผนการตั้งถิ่นฐานย่านชายหาดพัทยาใต้
ได้ก่อร่างขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบันเทิง การขยายตัวชุมชนเมือง
อย่างรวดเร็ว การก่อสร้างอาคารรุกล้ําในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา
ในด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ดังจะเห็นได้จากระดับมลภาวะที่สูงขึ้น ชายฝั่งถูกกัดเซาะ ความเป็นอยู่
อย่างแออัด และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มีมั่นคง นโยบายส่งเสริมของภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดด แต่กลับส่งผลกระทบทางลบ
ตามมามากมายหลายด้าน ซึ่งต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยได้มี
การเสนอให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ (ถนนคนเดิน) และจัดระเบียบ
ทางกายภาพของพื้นที่ เสีย ใหม่ ซึ่ ง จะเห็น ได้จ ากในสองสามทศวรรษที่ผ่ า นมา มีก ารศึ กษา และ
นําเสนอแนวทางในการวางผังและออกมาตรการควบคุมหลายประการ แต่อย่างไรก็ตามแผนและ
นโยบายต่าง ๆ กลับไม่สัมฤทธิ์ผล อันเนื่องจากข้อระเบียบและการดําเนินการบริหารจัดการในส่วน
ของภาครัฐซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และในส่วนของภาค
ประชาชนซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ต้านทานนโยบายของรัฐได้ อัน
เนื่ อ งมาจากการดํ า รงอยู่ ข องเครื อ ข่ า ยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในท้ อ งถิ่ น อั น ประกอบไปด้ ว ยชุ ม ชน
ผู้ป ระกอบการ กลุ่ ม ผลประโยชน์แ ละส่ว นของภาครั ฐ ที่มีค วามผูกพั นธ์แ ละผู กโยงกั น ด้ว ยระบบ
อุปถัมภ์และแวดวงพวกพ้องที่ถือเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งทําให้ไม่สามารถใช้กฎหมาย
ในการบริหารจัดการได้อย่างตรงไปตรงมา
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ปัญหาที่พบในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อมกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยปัญหาหลักที่ค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณแนวอาคาร
รุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ จากการให้ข้อมูลอย่างจํากัดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูล
ได้อย่ างตรงไปตรงมา อั นเนื่อ งจากข้ อระเบี ย บและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อ ง ดั งนั้น การเริ่ม หาข้ อมู ล
เบื้องต้นจึงเป็นการสืบค้นจากเอกสาร รายงานการวิจัยของทางการที่มีอยู่แล้วนั้น ต่อจากนั้นจึงได้หา
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงผู้มีส่วนรู้เห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
จํานวนหนึ่ง จากผู้เกี่ยวข้องและการแนะนําต่อ ๆ กันมาของผู้ให้สัมภาษณ์คนแรก ๆ โดยการขอความ
ร่วมมือจากลุ่มบุคคลในส่วนภาครัฐ ภาคธุรกิจและชุมชนในพื้นที่ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบอุปถัมภ์
ซึ่ ง กั น และกั น โดยบางกรณี นั้ น จึ ง ไม่ ส ามารถเปิ ด เผยชื่ อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ได้ ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น การวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับข้อระเบียบกฎหมายซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล
ได้นั้น ดังนั้นรายละเอียดข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงจึงถือเป็น
เป็นฐานข้อมูลที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ศึกษา เพื่อให้เห็นถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ โดยในส่วนของข้อมูลทางสถิติของทางการ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลสถิติของทางการเป็นเกณฑ์ เช่น
ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ อันเนื่องจากข้อมูลสถิติ
เฉพาะพื้นที่นั้นยังไม่มีข้อมูลที่สามารถนํามาอ้างอิงเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ได้
ดังนั้นอาจกล่าวสรุปได้ว่าผลการศึกษาในหลายส่วนเกิดจากการตีความวิเคราะห์ด้วยบริบทต่าง ๆ ของ
ข้อมูลที่ค้นหาได้ อันเนื่องจากนักวิชาการทั่วไปทั้งที่ได้ทําการศึกษาปัญหาของพื้นที่ และผู้ที่ให้ความ
สนใจในเรื่องที่ศึกษามีจํานวนน้อยที่ให้ความสําคัญกับปัญหาที่ผู้วิจัยได้กําหนดในคําถามการวิจัยใน
ครั้งนี้ ทําให้ไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการและความเป็นมาของปัญหาที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบใน
พื้นที่ ซึ่งกลายเป็นข้อจํากัดประการหนึ่งของการศึกษาในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาได้เล็งเห็นว่า
เรื่องที่ได้ทําการศึกษานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในทุกมิติของชุมชน ทั้งในแง่ที่จะนํามาพัฒนา
เพื่อกําหนดนโยบาย และเห็นควรที่จะได้รับการพัฒนาสําหรับผู้ที่สนใจเพื่อนําไปเป็นฐานข้อมูลไป
ศึกษาครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ลํ า ดั บ การพั ฒ นาทางกายภาพซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ อันเกิดจากปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อการก่อรูปทางกายภาพที่ยังดํารงคงอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยจากผลการศึกษาผู้วิจัยได้ค้นพบปัจจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงขบวนการการพัฒนาในบริเวณ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ มิได้ดํารงอยู่อย่างเป็นอิสระ แต่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันโดยความสัมพันธ์

187
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ้อนทับกันอยู่ การค้นพบถึงปัจจัยซึ่งถือเป็นตัวแปรที่สําคัญในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อนําไปสู่การพัฒนานั้น ยังเป็นการชี้ให้เห็นได้ว่าเหตุใดในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมานี้
จึงยังไม่สามารถดําเนินการจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ อันเนื่องจากการใช้ข้อกฎหมาย กระบวนการ
กําหนดนโยบายที่เน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และระบบการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงการ
จัดการตามข้อระเบียบ กฎหมาย ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนั้นได้ทําการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับภาพรวมหรือเป็นข้อมูลในเชิงกว้างไว้แล้วนั้น ซึ่งอาจเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการนําไป
ศึกษาในครั้งต่อไป โดยควรเป็นการวิจัยเชิงลึกเพื่อให้ครอบคลุมเจาะลึกในทุกมิติอย่างครบถ้วน ทั้งใน
เรื่องแนวทางการพัฒนากายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการจัดการแผน นโยบาย ข้อกฎหมาย
ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรได้รับการศึกษาต่อไปนั้น
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รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
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รายละเอียดการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม-พูดคุย (Asking) โดยแบ่งเป็น
2 ประเภท ได้แก่
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก เฉพาะราย (In-depth interviewing) โดยการซักถามพูดคุยใน
ลักษณะเจาะลึกเพื่อหาคําตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงปรากฎการณ์ของบริบทในพื้นที่ และ
2. การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focused group) ในลักษณะการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นการ
สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก แบบหนึ่ ง โดยสอบถามข้ อ เท็ จ จริ ง และสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น และมุมมองความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ศึกษา เพื่อจุดมุ่งหมายใน
การตอบวัตถุประสงค์และคําถามในการวิจัย
การสัมภาณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ในการกําหนดกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ตรงตามความเป็นจริง ดังนั้นจึง
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่มกรณี
หลากหลาย (Maximum variation sampling) เป็นการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจํานวนไม่มากแต่
ครอบคลุมความหลากหลายในทุกมิติของบริบทในพื้นที่ โดยในบางกรณีการให้ข้อมูลอย่างจํากัดของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลบางฝ่ายซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างตรงไปตรงมา อันเนื่องจากข้อระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในบางกรณีจึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลได้ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่
1. ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน
2. นักวิชาการ
3. ภาครัฐ
4. คนท้องถิ่น
ตามรายละเอียดดังนี้
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ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน
คุณสุนทร กังศิริกุล ประธานชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท
1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คํ า ตอบ พั ท ยาเติ บ โตจากหมู่ บ้า นชาวประมง เริ่ ม มีก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับทหารสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาพักผ่อนในช่วงการพักรบ เมื่อสงครามยุติลง กองทัพ
สหรัฐอเมริกาได้กลับไปพร้อมคําบอกกล่าวที่บอกต่อของบรรดาทหารจีไอไปสู่ชาวตะวันตก ทําให้เมือง
พัทยาการกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลก โดยเฉพาะถนนคน
เดิน (Pattaya Walking Street) ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวมักจะคุ้นเคยและรู้จัก
ถนนคนเดิน ถึงจะรู้จักเมืองพัทยา
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่างๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ ด้านสิ่งแวดล้อมการปล่อยน้ําเสียลงทะเล ของอาคารบริเวณแนวชายหาด
พัทยาใต้ แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมด เพราะว่าบริเวณนั้นยังเป็นจุดปล่อยน้ําของ
คลองพัทยาใต้ซึ่งถือเป็นจุดรวบรวมน้ําของเมืองพัทยาและปล่อยลงสู่ทะเล รวมถึงบริเวณนั้นยังมี
ท่าเทียบเรืออยู่จํานวนมากน้ํามันจากเรือท่องเที่ยว เรือประมงก็ถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งทําให้เกิด
ปัญหาน้ําเน่าเสีย
ในส่วนของด้านสังคมจะเห็นว่ามีกลุ่มผลประโยชน์จํานวนมากเข้ามาในพื้นที่เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาในพื้นที่เช่น ปัญหาอาชญากรรม โดยจะ
เห็นได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติ แต่สิทธิในการครอบครอง
อาคารยังคงเป็นของเจ้าของเดิมอยู่ ทําให้ประชาชนในพื้นที่เดิมนั้นมีจํานวนน้อยมากที่ยังคงประกอบ
ธุรกิจอยู่
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
คําตอบ การเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นมาแต่ในอดีต ทําให้เมืองพัทยาเติบโตอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์มากที่สุด
ดังนั้นจะเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพอันได้แก่การตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ
ประมง การวมตัวกันก่อให้เกิดชุมชนขนาดเล็ก และขยายตัวขึ้นเป็นชุมชนท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ทําให้
พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2500 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยความสัมพันธ์
ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ที่มีมาแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันถือเป็นปัจจัยที่ทําให้การดํารงคง
อยู่ของพื้นที่มาจนกระทั่งปัจจุบัน จากปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
นอกจากการแก้ปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ การร่วมมือกันประชาชนและชุมชนในพื้นที่รวมถึง
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ภาคเอกชนยังถือเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ปัญหาต่างๆ ผ่านพ้นมาได้ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ยังคงอยู่
เราทุกฝ่ายควรหาแนวทางแก้ไขเพื่อหาทางออกรวมกันในการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามา
จัดการมากกว่าการใช้นิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว
คุณสุวรรณา ศุภชาติไกรสร ประธานบริษัทเครือไดมอนด์ พัทยา
1. คํ า ถาม ลํ า ดั บ ความเป็ น มา ของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณย่ า น
ชายหาดพัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คําตอบ ราวช่วงสงครามเวียดนามบริเวณพื้นที่หมู่บ้านชาวประมงบริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ได้เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตอนนั้นเริ่มเข้ามาทําบังกะโลในพื้นที่ โดยหลังจากที่
ทหารเริ่ ม เข้ามาท่ องเที่ยวเพิ่ ม มากขึ้น ก็ เริ่มมาเป็ นธุร กิจร้านอาหาร บาร์เบียร์นั่งกินดื่ม กัน โดย
หลังจากที่เมืองพัทยาเริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นหลังช่วงปี พ.ศ.2518 ทําให้พื้นที่คึกคักมากขึ้นเริ่มมีคน
ภายนอกพื้นที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในพื้นที่ โดยในอดีตพื้นที่บริเวณแนวชายหาดไม่ค่อยมีคน
สนใจส่วนมากคนมีฐานะหน่อยก็จะมาซื้อที่บริเวณถนนสายหลักๆ ทําให้พื้นที่บริเวณชายหาดเป็นพื้นที่
เปลี่ยว จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวทําให้พื้นที่บริเวณชายหาดถือเป็นทําเล
ทองซึ่งคนเริ่มเข้ามาจับจองเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเกิดการรุกล้ําเข้าไปในพื้นที่แนวชายหาดอันเกิดจาก
ผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจ ซึ่งตอนนั้นเริ่มขยายเข้าไปในทะเลได้ก็ขยายเข้าไปเรื่อยๆ จนมี
สภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
2. คําถาม การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง และในส่วนของภาคเอกชนในพื้นที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง?
คําตอบ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทําให้เกิดการแข่งขัน การแสวงหา
ผลประโยชน์กันอย่างไม่เกรงกลัวต่อผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม จะ
เห็นได้ว่าช่วงสมัยสงครามเวียดนาม และตามมาด้วยช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เฟื่อง
ฟูอีกยุคหนึ่ง เศรษฐีน้ํามันเริ่มเข้ามาท่องเที่ยว มีการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยจํานวนมาก ของอุปโภค
บริโภค การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจบันเทิงในพื้นที่ โดยจะเห็นได้จากบริเวณพื้นที่ย่าน
ชายหาดพัทยาใต้จะมีนักท่องเที่ยวชาวอาหรับจํานวนมากจนกระทั่งปัจจุบัน จากการเจริญเติบโต
ดังกล่าวก็ทําให้กลุ่มนักธุรกิจบางส่วนเริ่มขยายกิจการ การรุกล้ําเข้าไปในพื้นที่บริเวณชายหาดที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ซึ่งต่อมาได้มีการรวมตัวกันของภาคธุรกิจเพื่อรวมมือ
กันในการวางกฎระเบียบ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวตก
ต่ําลง ก็ได้กลุ่มภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยกันแก้ไขและพัฒนาพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของภาคธุรกิจในพื้นที่ของย่านชายหาด
พัทยาใต้จนกระทั่งปัจจุบัน?
คําตอบ การเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นมีมาโดยตลอด แต่ปัญหาต่างๆ ก็ตามมาตลอดด้วย
เช่นกัน จะเห็นได้ว่าในช่วงที่การท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีการใช้ทรัพยากรโดยไม่ได้ดูแล
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จัดการที่ดี ส่งผลต่อน้ําทะเลเน่าเสีย ซึ่งต่อมาก็ส่งผลต่อภาคธุรกิจเอกชนจํานวนนักท่องเที่ยวที่น้อยลง
ซึ่งการดํารงอยู่และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชน ชุมชน
ภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้น เช่น
การจัดกิจกรรมเมืองพัทยาที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 การจัดกิจกรรมปีท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2530
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเมืองพัทยาในปี พ.ศ.2539 ซึ่งถือเป็นความรวมมือจากทุกภาคส่วนในการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
ระยะยาวอาจส่งผลให้พื้นที่บริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ต้องประสบกับปัญหาทางด้านการท่องเที่ยว
อย่างเช่นในอดีต ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นจํานวนมากซึ่งถือเป็นทางเลือกให้กับ
นักท่องเที่ยว และหากต้องการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ให้คงอยู่ต่อไปควรคํานึงถึง
ปัจจัยต่างๆ อย่างครอบคลุมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ในระยะยาวต่อไป
กลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ (จํานวน 3 คน)
1. คํ า ถาม ลํ า ดั บ ความเป็ น มา ของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณย่ า น
ชายหาดพัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คําตอบ จากหมู่บ้านชาวประมงในอดีต โดยได้มีการขยายตัวของพื้นที่ในช่วงที่มีการ
เข้ามาท่องเที่ยวของทหารอเมริกัน ทําให้ย่านพัทยาใต้ซึ่งขณะนั้นถือเป็นแหล่งกินดื่ม ร้านอาหารและ
สถานบั น เทิงแห่ งแรกๆ ของเมื องพัท ยา ซึ่ งต่อมากลายเป็ น แหล่งท่ องเที่ยวบั นเทิง ค้ าขาย และ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยภาพลักษณ์ของพื้นที่ขณะนั้นถือเป็นจุดศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาก็ว่าได้ โดยหลังจากที่พื้นที่เจริญเติบโตขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
และช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ําอันเนื่องมาจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ทําให้มีการพัฒนาพื้นที่มาเป็น
ย่านแหล่งกินดื่ม สถานบันเทิงอย่างเต็มตัวเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
จนกระทั่งปัจจุบันนั่นเอง
2. คําถาม การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง และในส่วนของภาคเอกชนในพื้นที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง?
คําตอบ การเจริญ เติบโตที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ทั้งในและนอกพื้นที่
รวมถึงชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากความเจริญเติบโตของย่านชายหาดพัทยาใต้ ซึ่ง
ผลกระทบต่างๆ ก็มีตามมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาด การทิ้ง
ขยะ น้ําเสียลงทะเล ปัญหาความแออัดในพื้นที่ โดยเฉพาะกิจกรรมในพื้นที่ที่เริ่มเปลี่ยนจากร้านค้า
ร้านอาหาร ส่วนใหญ่กลายเป็นสถานบันเทิงยามราตรีซึ่งต่อมาถือเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่จนกระทั่ง
ปัจจุบัน ด้วยความเป็นธุรกิจกลางคืนส่วนใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้จากสถานบริการส่วนใหญ่จะเปิดบริการใน
ช่วงเวลากลางคืน โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของย่านนี้ได้แก่กิจกรรมถนนคนเดินซึ่งมี
การปิดถนนเวลา 18.00 น.จนถึง 5.00 น.ของวันถัดไป ซึ่งเป็นการมุ่งส่งเสริมกิจกรรมยามราตรี และ
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เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเปลี่ยนแปลงจุดขายของพื้นที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี อันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมลงของธรรมชาติชายหาดนั่นเอง
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของภาคธุรกิจในพื้นที่ของย่านชายหาด
พัทยาใต้จนกระทั่งปัจจุบัน?
คําตอบ ตั้งแต่ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่หรือผู้ประกอบการก็ยังคงเป็นประชาชนใน
พื้นที่ แต่จากการที่การเจริญเติบโตนั้นเป็นไปอย่างก้าวกระโดดทําให้พื้นที่เริ่มเป็นที่หมายตาของคน
ภายนอกพื้นที่ที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่เนื่องจากพื้นที่อาคารบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้
นั้นส่วนใหญ่ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์เป็นเพียงพื้นที่ที่จับจองกันมาแต่ในอดีต ดังนั้นผู้ที่เข้าลงทุนใน
พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นการเข้ามาขอเช่าจากประชาชนที่ถือสิทธิ์และอยู่กันมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักธุรกิจในพื้นที่ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กันส่วนใหญ่ ทั้งในด้านระบบ
เครือญาติ เพื่อนฝูง หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในระบบการเมืองในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่หากมีปัญหาใน
พื้นที่ก็จะมีการเข้ามาพูดคุยเพื่อหาทางประนีประนอมกัน ดังนั้นการที่พื้นที่มีการขยายตัวมาอย่าง
ต่อเนื่องพื้นฐานก็เป็นความสัมพันธ์ของประชาชน ส่วนราชการ กลุ่มผู้อิทธิพล รวมถึงกลุ่มการเมืองซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนในพื้นที่นั่นเอง
และอีกสาเหตุที่ทําให้พื้นที่ยังดํารงคงอยู่ได้อันเนื่องมาจากพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา
ใต้นั้นถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองพัทยา ซึ่งทํารายได้ให้กับการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จะเห็นได้
ว่านักท่องเที่ยวที่มาพัทยานั้น ส่วนใหญ่ต้องเดินทางมาที่บริเวณถนนคนเดิน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองพัทยาไปแล้วนั้น ดังนั้นธุรกิจในบริเวณพื้นที่ก็ถือว่าทํารายได้มาก ดังจะเห็นได้จากมีนักธุรกิจ
มากมายยอมเข้ามาลงทุนในพื้นที่ โดยเข้ามาเช่าช่วงต่อกันในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นพื้นที่นี้จึงถือ
เป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยานั่นเอง
นักวิชาการ/วิชาชีพ
คุณปัญญโชติ สอนคม อดีตกรรมการสภาสถาปนิก/อดีตสถาปนิกเมืองพัทยา
1. คําถาม ลําดับความเป็นมา และการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ มีความ
เป็นมาอย่างไร?
คําตอบ ก่อนที่จะมีการก่อตั้งเมืองพัทยานั้น สภาพในพื้นที่ชายหาดพัทยายังถือว่าคง
สภาพดีมาก แต่เนื่องจากมีการเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้หน่วยงานต่างๆ เริ่มเล็งเห็น
แล้วว่ามีแนวโน้มที่สภาพชายหาดจะเสื่อมโทรมลง ดังจะเห็นได้จากในรายงาน Pattaya Tourism
Development ของ JICA ในปี พ.ศ.2521 ได้ระบุถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายหาด
พัทยานั้นยังคงสภาพดีอยู่แ ต่ มีแนวโน้ม ที่จะเป็นปัญหาอันเกิดจากพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ
กิจกรรมที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2529
เมืองพัทยาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของแผนการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ก็ได้เสนอให้มีการ
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จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และแผนการจัดการพื้นที่ชายหาดของเมืองพัทยา ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าขณะนั้นพื้นที่ชายหาดของเมืองพัทยาเริ่มเข้าสู่ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น และในปี
พ.ศ.2532 JICA ได้เข้ามาศึกษาเพื่อวางแผนแม่บทให้กับเมืองพัทยาอีกครั้ง และปัญหาที่พบเห็นได้
อย่างชั ดเจนก็ คือปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค และปัญ หาของพื้นที่ชายหาดพัทยานั่นเอง
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในหลายๆ ครั้งที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา ซึ่งบางโครงการได้มีการดําเนินการแล้วนั้น และยังคงมีในบางส่วนที่
ยังคงไม่ได้ดําเนินการ
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ จะเห็นได้ชัดว่าการขยายตัวของเมืองส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านแต่ที่เห็นได้
ชัดจากผลการศึกษาต่างๆ ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยในที่นี้จะกล่าวถึงในส่วนของพื้นที่บริเวณแนว
ชายหาดพัทยาใต้ เช่นผลกระทบที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา ปัญหาทางสัญจรบริเวณแนวชายหาด
ปัญหาการสัญจรทางน้ํา ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว และปัญหาทัศนียภาพบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่ง
ผลกระทบดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การก่อสร้างอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้
การถมทะเล การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ําลําน้ําทั้งในส่วนของภาคเอกชนและในส่วนของภาครัฐ หรือ
แม้กระทั่งการปลูกสร้างอาคารตามแนวชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางคลื่น ลมทะเล การ
ทิ้งขยะมูลฝอย น้ําเสีย ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา เป็นต้น
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
คําตอบ เนื่องจากพื้นที่นี้มีการดํารงอยู่มาตั้งแต่ในอดีต จะเห็นได้ว่ามีการพยายามที่จะ
เข้ามาดําเนินการที่จะบริเวณจัดการให้อยู่ขอบเขตที่ถูกต้อง จะเห็นได้จากผลการศึกษาโครงการ
ปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา พ.ศ.2547 ซึ่งถือเป็นการหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบกั บ ทุ ก ฝ่ า ยให้ น้ อ ยที่ สุ ด โดยโครงการดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน อาทิเช่น ปัญหา
น้ําเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการจราจร และปัญหาทัศนียภาพ โดยมีการหารือร่วมกันของทุก
ภาคส่วนเพื่อหาข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยได้ข้อสรุป ให้อาคารคงอยู่โดยมีการจํากัดพื้นที่ให้เท่า
เที ย มกั น และจั ด การระบบเพื่ อ ตอบสนองสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง ทั ศ นี ย ภาพ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผล
การศึกษาดังกล่าวที่ได้มีการศึกษาจากนักวิชาการหลายฝ่ายของบริษัทฯที่ปรึกษา ก็ไม่ได้นํามาใช้อัน
เนื่ อ งมาจากข้ อระเบี ย บในส่ ว นของหน่ว ยงานภาครั ฐ นั่ น เอง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามจะเห็ น ได้ ว่ า มี ผ ล
การศึกษาที่ให้ความเห็นสอดคล้องกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น โครงการปรับสภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โครงการจัดทําแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป็นต้น
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นักวิชาการทางด้านธรณีวิทยา
1. คําถาม สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพอย่างไร?
คําตอบ จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตในพื้นที่ของชายหาดพัทยานั้นส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากกับพื้นที่ชายหาด โดยจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง
ซึ่งถือเป็นสาเหตุของการลดลงของพื้นที่ชายหาดนั้น ประกอบด้วย 1) ธรรมชาติเป็นผู้กระทํา อันได้แก่
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล ทิศทางคลื่นลมในฤดูมรสุม กระแสน้ําเลียบบริเวณชายฝั่ง ทิศทาง
ลม การขาดแคลนมวลทรายจากบริเวณแผ่นดินลงมาทดแทน และ 2) สาเหตุที่เกิดจากมนุษย์เป็น
ผู้กระทํา ซึ่งได้แก่ แผ่นดินทรุดอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายทรัพยากรธรรมชาติ ออกจากบริเวณชั้น
ใต้ดิน การขัดขวางการเคลื่อนที่ของมวลทรายตามบริเวณชายฝั่ง ปริมาณความรุนแรงของอิทธิพลของ
คลื่นอันเนื่องมาจากโครงสร้างที่ก่อสร้างตามแนวชายฝั่ง การเพิ่มความแตกต่างของระดับความสูงน้ํา
ทะเล การเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายลักษณะสัณฐานทางธรรมชาติของชายฝั่งในบริเวณนั้นออกไป
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยานั้นถือเป็นสาเหตุที่ทําให้พื้นที่ชายหาดลดลง เป็น
การก่อสร้างซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนของคลื่นเนื่องจากมีโครงสร้างอยู่ตามแนวชายฝั่ง และเป็นการ
ขัด ขวางการเคลื่ อ นตัว ทางธรรมชาติ ข องมวลทราย แต่ก็ จ ะเห็ น ได้ว่ า ไม่ เ พี ย งอาคารบริ เ วณแนว
ชายหาดพัทยาใต้เท่านั้น สิ่งปลูกสร้างบริเวณแนวชายฝั่ง รวมถึงสะพานท่าเทียบเรือต่างๆ ก็ส่งผล
กระทบกับบริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเช่นกัน
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพส่งผลกระทบทําให้พื้นที่ชายหาดลดลง
อย่างเห็นได้ชัด โดยอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้นั้นถือเป็นเพียงหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ โดยจะเห็นได้ว่า แนวกําแพงกันคลื่นบริเวณสวนสาธารณะชายหาดพัทยา
สะพานท่าเทียบเรือ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และส่วนของเอกชนในบริเวณพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
ส่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น เป็นการขัดขวางการเคลื่อนที่ของมวลทราย และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของคลื่นลมตามธรรมชาตินั่นเอง ส่วนผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นก่อให้เกิด
มลพิษทางน้ําอันเนื่องมาจากการปล่อยน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลลงทะเล การเปลี่ยนแปลงเส้นทางสัญจรก็
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําการจราจรติดขัดส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศในบริเวณพื้นที่อันเนื่องมาจากการ
ปล่อยควันเสียของรถยนต์นั่นเอง
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
คําตอบ เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่อ่อนไหว อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของเมือง
พัทยา การแก้ไขปัญหาหรือการจัดการพื้นที่จึงเป็นไปด้วยความยากลําบาก การแก้ไขปัญหาต้อง
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คํานึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยจะเห็นได้จากการจัดการปัญหาโดยการใช้
ระเบียบกฎหมายเข้ามาดําเนินการนั้นไม่เป็นผลสําเร็จเท่าที่ควร มีการต่อต้านของชุมชน ภาคเอกชน
ในพื้นที่ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ชุมชนในพื้นที่กับส่วนของภาครัฐทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการใช้กฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมา ทําให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสําเร็จ
ดังนั้นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกนั้นควรเป็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน
ภาครัฐ
นายสุวิช ฉายสว่างวงศ์ ตําแหน่งประธานสภาเมืองพัทยา
1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การปกครองและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คําตอบ แต่ในอดีตนั้นพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้นั้นถือว่าอยู่นอกเขตปกครอง
ของสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งต่อมาการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของทหารอเมริกัน ทําให้พื้นที่เจริญเติบโต
ขึ้น จึงมีการขยายเขตปกครองสุขาภิบาลนาเกลือมายังพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ และต่อมาใน
ปี พ.ศ.2521 ได้เปลี่ยนการปกครองเป็นเมืองพัทยาอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
ซึ่งการปกครองในรูปแบบใหม่ทําให้เมืองมีความคล่องตัวมากขึ้นในการบริหารจัดการ และเนื่องจาก
การเจริญเติบโตที่มีมาอย่างต่อเนื่องทําให้ย่านชายหาดพัทยาใต้ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
เมื องพัท ยาในขณะนั้ น ถื อเป็นจุดศูน ย์ก ลางการท่องเที่ยวซึ่ ง ทํารายได้ ใ ห้กั บเมืองพั ทยามาอย่า ง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันรูปแบบการปกครองของเมืองเป็นรูปแบบการปกคองพิเศษ มีนายก สภา
เมืองพัทยา
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ การที่ย่านชายหาดเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการวางแผนที่ดีทํา
ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในทะเล ซึ่งต่อมาก็ได้ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายหาดพัทยา ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในเวลา
ต่ อ มา แต่ เ นื่ อ งจากการแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการนํ า ข้ อ ระเบี ย บกฎหมายมาใช้ นั้ น เป็ น ไปด้ ว ยความ
ยากลําบากอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่กับส่วนราชการและนักการเมือง
ท้ อ งถิ่ น โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเห็ น ได้ ว่ า มี แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาในหลายรู ป แบบที่ ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ ง
ดําเนินการรื้อถอนอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ทั้งหมด หากมีการหาแนวทางเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหารวมกัน โดยประชาชนผู้ประกอบดํารงคงอยู่ได้ โดยอาจมีการจัดระเบียบอาคาร รูปแบบและ
การเก็บภาษีเข้ารัฐ ซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ควรนํามาหารือเพื่อหาทางออกรวมกัน
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
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คําตอบ การรวมมือกันและความเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยจะเห็นได้ว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นจากคําสั่งที่ให้มีการรื้อถอนอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้นั้นเป็นการดําเนินการที่เกิดจาก
การศึกษา และตัดสินกันโดยบุคคลภายนอกทั้งสิ้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและบริษัทที่ปรึกษาที่ได้เข้า
มาดําเนินการศึกษาพื้นที่ โดยไม่ได้ศึกษาลึกลงไปถึงในอดีตที่มีการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของ
ชุมชนจนกระทั่งปัจจุบัน หากศึกษาโดยละเอียดจะเห็นได้ว่าพื้นที่นั้นมีความเป็นมาแต่ในอดีต และ
ชุมชนส่วนใหญ่ก็อยู่รวมกันอย่างสงบ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่นําหลักกฎหมายมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาโดยไม่เข้ามาศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ เช่นปัญหาน้ําเสีย ปัญหามลพิษทางทะเล ซึ่ง
ทั้งหมดหากมีการศึกษารายละเอียดกันอย่างลงลึก จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้น
สาเหตุหลักๆ ที่ก่อให้ เกิดปัญ หาสิ่งแวดล้ อมยังประกอบไปด้วยพื้นที่อื่นๆ ซึ่งหากมีการแก้ไขควร
ดําเนินการอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ และเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนราชการถือว่ามีส่วนอย่างยิ่งถือเป็นการละเลยปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาโดย
นําข้อระเบียบ กฎหมายมาบังคับใช้ ไม่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลโดยจะเห็นได้จากในอดีตที่ยังไม่
สามารถดําเนินการได้จนกระทั่งปัจจุบัน
นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา
1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คําตอบ การพัฒนาของเมืองพัทยาตั้งแต่ในอดีต จากรูปแบบการปกครองสุขาภิบาล
นาเกลือ เปลี่ยนเป็นเมืองพัทยาในปี พ.ศ.2521 ต่อมาในปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนรูปแบบการ
ปกครองอีกครั้งโดยมีนายกเมืองพัทยาคนแรก ทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การ
จัดการภาษีท้องถิ่น การของบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารพื้นที่โดยตรง ซึ่งด้วยรูปแบบการ
ปกครองนี้ทําให้เมืองพัทยาถือเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษ โดยจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆ นั้นได้เติบโตจนเป็นเขตปกครองพิเศษ “เมืองพัทยา” นั้นอันเนื่องมาจากการที่มีรูปแบบเฉพาะ
ของพื้นที่ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการท่องเที่ยวทําให้เพียงแค่
ในช่วง ห้าถึงหกสิบปีที่ผ่านมานี้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ จากหมู่บ้านชาวประมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยรายได้
จากการท่องเที่ยวถือว่าทํารายได้ให้กับประเทศอย่างมาก
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตที่มีมาอย่างต่อเนื่องทําให้กายภาพในพื้นที่เกิด
การเปลี่ยนแปลง จากพื้นที่ชายหาดลาดยาวโค้งวงพระจันทร์ เริ่มมีประชาชน และนักธุรกิจก่อสร้าง
อาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ เนื่องจากแต่ในอดีตพื้นที่นี้ถือเป็นจุดศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว
ทําให้การเข้าถึงถนนหนทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่จึงกระจุกตัวอยูใน
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บริเวณพื้นที่นี้ ซึ่งได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สะพานท่าเทียบเรือประมง สะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
ร้านอาหาร ร้านค้า แหล่งบันเทิง กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยเมืองพัทยาได้เข้าไป
บริหารจัดการพื้นที่ เริ่มมีการพัฒนาถนนหนทาง การจัดระเบียบของผู้ประกอบการในพื้นที่ การ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อให้ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามการพัฒนาพื้นที่ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ก็ส่งผลให้
พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่นักธุรกิจ และผู้ประกอบการเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจ ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเมืองพัทยาก็ได้เข้าไป
ดําเนินการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในหลายประการ บ้างก็ประสบความสําเร็จบ้างก็
พบอุปสรรคปัญหา อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาอาคารแนวชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งเราได้ใช้ทั้งหลักทาง
นิติศาสตร์ และหลักรัฐศาสตร์เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหา เมืองพัทยาได้ว่างจ้างที่ปรึกษาฯ ทําการศึกษาถึง
แนวทางการพัฒนาเพื่อหาทางออกกับปัญหาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จ
อันเนื่องมาจากข้อระเบียบของส่วนงานภาครัฐ และขาดการประสานที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ทําให้
โครงการดังกล่าวชลอไป
3. คํ า ถาม ปั จจั ย ใดบ้า งที่ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ รู ป ทางกายภาพและการดํารงอยู่ ข องย่า น
ชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
คําตอบ การดํารงอยู่ของพื้นที่ อันเนื่องมาจากเราได้ศึกษาและเห็นแล้วว่ามีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบ การเลือกเอาแนวทางการแก้ไขโดยที่เมืองพัทยาได้ทําการศึกษา
นั้ นถื อเป็นไปตามหลั กวิชาการ โดยการใช้ หลั กประนีป ระนอมกัน โดยคําถึงปัญ หาทุกด้ านอย่ า ง
ครอบคลุม อันได้แก่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามข้อระเบียบต่างๆ ถือเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาพื้นที่ ทํา
ให้ปัญหาดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขมาจนกระทั่งปัจจุบัน ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่มีการแก้ไข
โดยจะเห็นได้จากหลายๆ โครงการที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และเห็นสภาพปัญหาอย่างคนใน
พื้นที่ แต่การเข้ามาของหน่วยงานส่วนกลางก็ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความยากลําบาก
อาทิเช่น ปัญหาการกัดเซาะชายหาดในอดีตเมืองพัทยาได้เล่งเห็นปัญหาดังกล่าว โดยได้เสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฎว่าเมื่อมีการเข้ามาตรวจสอบทางวิชาการกลับไปพบนัยสําคัญ ทําให้ถูก
ปล่อยปละละเลยมาจนกระทั่งปัจจุบันชายหาดพัทยานั้นแถบไม่เหลือเลย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาควร
เป็นในลักษณะที่เป็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อเข้าถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เมืองพัทยา
1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คําตอบ ชุมชนบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้ถือกลุ่มแรกๆ ที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานโดย
ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ซึ่งต่อมาเมื่อพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้เปลี่ยนมา
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ประกอบอาชีพค้าขายกัน โดยประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ แต่
เนื่องจากการเจริญเติบของพื้นที่ทําให้เริ่มมีคนภายนอกเข้ามาในพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ โดยกลุ่มนัก
ธุรกิจที่เข้ามาในช่วงแรกๆ ก็มีความสัมพันธ์สนิทสนมกันจนต่อมาในช่วงของยุคลูกหลานต่อก็ได้มี
บางส่วนที่ประกอบธุรกิจ บางส่วนเป็นนักการเมืองในพื้นที่จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยา
ใต้ซึ่งถือเป็นชุมชนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากระบบเครือญาติ และเพื่อนพ้องกัน
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ การพัฒนาก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาอย่างมาก จากที่เห็นได้ชัดคือ
การขยายตัวของพื้นที่ทําให้เกิดการก่อสร้างอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ รวมถึงบริเวณแนว
คลองพั ท ยาใต้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น คลองระบายน้ํ า ของเมื อ งพั ท ยา จากปั ญ หาดั ง กล่ า วทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมาก ปัญหาการระบายน้ําในพื้นที่ มลพิษทางน้ํา ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหา
การใช้พื้นที่เกินขีดจํากัด
3. คํา ถาม ปั จจั ย ใดบ้า งที่ส่ ง ผลต่ อ การก่อ รูป ทางกายภาพและการดํ ารงอยู่ ข องย่ า น
ชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
คําตอบ ปัจจัยที่ทําให้พื้นที่ดํารงคงอยู่อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งอาจ
เป็นการปล่อยปละละเลยจากเจ้าหน้าที่ ไม่มีการใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา หรือไม่มีการจัดการที่
ชัดเจน การขาดเจ้าภาพในการจัดการที่ชัดเจน โดยหากมีการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง เช่นการจัดระเบียบพื้นที่ โดยนําผลประโยชน์เข้ารัฐ หรือการรื้อถอนอาคารที่ผิดกฎหมาย
ทั้งหมดก็อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับพื้นที่ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ว่าในรูปแบบใด
โดยคํานึงถึงทุกภาคส่วน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุกด้านด้วยเช่นกัน
อดีตผู้อํานวยการสํานักการช่าง เมืองพัทยา
1. คําถาม ลําดับความเป็นมา ของแผนนโยบายและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คําตอบ เมืองพัทยาได้มีแผนการพัฒนาเมืองมาแต่ในอดีต ดังจะเห็ นได้จาก แผน
แม่บทการพัฒนาเมืองพัทยาของ JICA ในปี พ.ศ.2521 ที่ได้เข้ามาศึกษาปัญหาในพื้นที่ จนกระทั่งแผน
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2529 และต่อมา JICA ได้เข้ามาจัดทํา
แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเมืองพัทยาอีกครั้งในปี พ.ศ.2532 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้เกิด
โครงการฟื้นฟูบูรณะเมืองพัทยา และมีโครงการพัฒนาต่างๆ ตามมาโดยเป็นในส่วนของการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค และโครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าทะเล ซึ่งหนึ่งในโครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าหาด
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ได้แก่ โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ การก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว และโครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาด โดยจากผลการศึกษาซึ่งชี้ให้เห็นถึงหนึ่งใน
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สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหา อันได้แก่อาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีได้มีคําสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยต่อมาจะเห็นได้ว่าเมืองพัทยาได้ดําเนินการตาม
ข้อ ระเบี ย บกฎหมายต่ า งๆ และได้ พ บว่ าการรื้ อ ถอนเป็น ไปด้ ว ยความยากลํ า บาก ซึ่ ง ต่ อ มาคณะ
ผู้บริหาร นักการเมืองในพื้นที่ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้มีการประชุมเพื่อหารือกัน
ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ว่าจากที่ปรึกษาฯ เพื่อทําการศึกษาถึงสาเหตุและ
หาแนวทางการการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน แต่ปรากฎว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้เข้ารับ
การพิจารณาอันเนื่องมาจากข้อระเบียบกฎหมายในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการขาดการ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้การดําเนินการแก้ไขเป็นไปด้วยความยากลําบาก
ดังนั้นการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ควรมีการบูรการ รวมถึงความร่วมมือกันเพื่อหาทางออกรวมกัน
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ การพัฒนาพื้นที่แต่ใ นอดีตไม่ได้มีการวางแผนจัดการที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น แต่
อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาก็ได้มีการศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้
จากการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลเน่าเสีย โดยมีการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสีย ทําให้ในเวลาต่อมาปัญหาน้ํา
เสียก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ที่เมืองพัทยาได้วางแผนเพื่อดําเนินการแก้ไขใน
พื้นที่ก็ยังไม่ได้ดําเนินการตามแผนที่มีการศึกษาไว้ อันเนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่งผล
กระทบให้ปัญหาดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
คําตอบ การขยายตัวของพื้นที่ที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้อย่างเห็นได้ชัด โดยจากในอดีตที่ดินรกร้างว่างเปล่า เริ่มมีสิ่งปลูก
สร้างเกิดขึ้นจํานวนมาก จนกระทั่งเกิดการขยายตัวที่เกินขีดจํากัด ทําให้มีการก่อสร้างอาคารบริเวณ
พื้นที่ชายหาดนั่นเอง โดยในเวลาต่อมาเมืองพัทยาได้หาแนวทางในการจัดระเบียบพื้นที่ด้วยวิธีต่างๆ
การออกข้อระเบียบเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ รวมถึงการวางแผนการพัฒนาพื้นที่
ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ใ นอดี ต ซึ่ ง อย่ า งไรก็ ต ามการจั ด การเป็ น ไปด้ ว ยความยากลํ า บาก อั น เนื่ อ งจาก
ความสัมพันธ์ของประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่มีความสัมพันธ์กันกับนักการเมืองในพื้นที่
ส่งผลให้การใช้ข้อระเบียบกฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลําบาก อีกทั้งข้อระเบียบ
กฎหมายของภาครัฐที่ใช้เพียงหลักกฎหมายมาบังคับใช้ ยังไม่ถือเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาจะ
เห็นได้จากเกิดการต่อต้านของชุมชนในพื้นที่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่อง
ของระบบอุปถัมภ์ ความประนีประนอมในการใช้ข้อกฎหมาย ถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
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คนท้องถิ่น
คุณสมควร ค้าขาย ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา
1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คําตอบ ในอดีตพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ
โดยพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ท่าได้แก่ท่าฉลอมที่ประกอบอาชีพประมง และท่าตาหงซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยว
เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเลงคุมหมู่บ้าน ต่อมามีการเข้ามาท่องเที่ยวของทหารอเมริกันทําให้พื้นที่มีการ
เจริญเติบโต ประชาชนในพื้นที่เริ่มหันมาประกอบอาชีพค้าขาย โดยยังมีการประกอบอาชีพประมงอยู่
แต่จุดมุ่งหมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในขณะนั้น ในอดีตการครอบครองสิทธิ์ที่ดินเป็นการสืบ
ทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต โดยประชาชนอาศัยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแนวถนนพัทยา-นาเกลือ
(ถนนเลี ยบชายหาดพัทยา) โดยพื้นที่ด้านชายฝั่งทะเลเป็นเพียงพื้นที่ของท่าเทียบเรือ และที่ เก็บ
สัมภาระในการประกอบอาชีพประมง ต่อมาเมื่อพื้นที่เติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเริ่มมีการเข้ามาของ
เช่าพื้นที่จากประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจบังกะโล ร้านอาหารทะเล รวมถึงบาร์เบียร์ แต่เดิมก็
เป็นของคนในพื้นที่ บ้างก็นําไปจํานํา จํานองพอขาดก็ตกเป็นของคนอื่นไป โดยการก่อสร้างอาคารรุก
ล้ําบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้เริ่มต้นจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และผู้ประกอบการบางส่วนที่ฉวย
โอกาสจากการเจริญ เติ บโตทางด้ านการท่องเที่ยวซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันจะเห็น
ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนมากขึ้น
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ การพัฒนาส่งผลดีกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนํารายได้มาสู่พื้นที่ แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ก็เริ่มมีคนภายนอกเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คํานึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น การเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ทําให้มีการปล่อยน้ําเสีย การสร้างอาคารรุกล้ําแนวชายหาด
เนื่องจากเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ทําให้ไม่มีจิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น อีกทั้งต่อมารูปแบบธุรกิจในพื้นที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นธุรกิจยามราตรีโดยส่วนมากเป็นกิจการของผู้มีอิทธิพล ทําให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามข้อระเบียบได้ ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะ น้ําเสีย ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ รวมถึงปัญหา
ชายหาดลดลงจากในอดีตมาก สมัยก่อนอาคารที่ปลูกสร้างจะอยู่แค่ขอบน้ํา แต่ชายหาดลดลงตอนนี้
อาคารก็เลยตั้งอยู่บนน้ําทะเลอย่างที่เห็นกัน
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
คําตอบ การเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จาก
หมู่บ้านที่ทําประมง ก็เริ่มทําการค้ากันเริ่มมีปลูกสร้างอาคารหนาแน่นบริเวณชายหาดพัทยาใต้ รวมไป
ถึงบริเวณคลองพัทยาใต้ ซึ่งเมื่อก่อนคลองกว้างมาก พอมีคนมาปลูกบ้านก็ล้ําเข้าไปในคลอง คลองก็
แคบลงอย่างที่เห็น และปล่อยปละละเลยมานานเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เจริญเติบโตมาก่อนที่จะมี
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เมืองพัทยา พอเมืองมากก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งก็ทําได้ยากเพราะคนที่อยู่ก็อยู่กันมานานแล้ว ตั้งแต่
เป็นพื้นที่ชายหาดว่างๆ จนเริ่มมีอาคารขึ้นมาก ตอนนั้นก็ยังไม่ก่อตั้งเป็นเมืองพัทยาทําให้ไม่มีข้อ
ระเบียบมาควบคุมจัดการนั่นเอง โดยเฉพาะช่วงที่เฟืองฟูก็มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาลงทุนจับจองพื้นที่แต่
ปัจจุบันก็ ไ ม่ ได้ ทํา เองแล้ ว ส่ วนมากขายสิท ธิ์แ ละให้ เช่ าแต่ก็ยังดูแ ลอํานวยความสะดวกให้อยู่ใ น
ลักษณะพวกพ้อง เพื่อนฝูงกัน แต่ที่ยังคงดํารงอยู่ได้เพราะพื้นที่อาคารก็เกิดมานานแล้ว ชาวบ้านก็อยู่
กันมานานมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ถึงแม้ว่าบางส่วนชาวบ้านดั้งเดิมจะไม่ได้อยู่แล้ว แต่การ
เจริญเติบโตในพื้นที่ก็มีมานาน ตอนนั้นก็ไม่มีคนมาจัดระเบียบ ปล่อยมาเรื่อยๆ พอมีปัญหาจะเข้ามา
รือ้ ถอน ชาวบ้านก็ไม่ยอมเขาอยู่กันมานานแล้ว ควรหาแนวทางแก้ไขที่แก้ปัญหาให้กับทุกๆคน
คุณวิจิตร์ ศุภรสหัสรังษี ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา
1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คําตอบ ในอดีตเมืองพัทยาจะแบ่งเป็น 2 ชุมชน คือ ชุมชนชาวประมงนาเกลือซึ่งถือ
เป็นศูนย์กลางการค้าขายของอําเภอบางละมุง และชุมชนชาวประมงบริเวณพัทยาใต้ โดยเดิมบริเวณ
พัทยาใต้มีการตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านประมงแต่ตั้งเดิม ต่อมาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีชาวจีนที่อยู่
บริเวณบ้านอําเภอ สัตหีบได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากบริเวณฐานทัพเรือสัตหีบนั้นเป็นเขต
ห่วงห้ามให้ชาวต่างด้าวอาศัยอยู่ ดังนั้นหลังจากมีการอพยพเข้ามาของชาวจีนทั้ง 2 ชุมชนจึงเริ่มมีคน
อาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น โดยชุมชนนาเกลือถือว่าเป็นชุมชนที่คนจีนอพยพเข้ามากเริ่มมีการค้าขายมากขึ้น
ก่อเป็นชุมชนศูนย์กลางของพื้นที่มีทางเชื่อมต่อกับชุมชนชาวประมงพัทยาใต้โดยถนนพัทยา-นาเกลือ
(ถนนเลียบชายหาด) ซึ่งต่อมาเมื่อเริ่มมีทหารอเมริกันเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาใต้จาก
ชุมชนชาวประมงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาทําการค้าขาย แต่ก็ยังเป็นการค้าขายเพื่อการท่องเที่ยว มี
ร้านอาหาร ท่าเทียบเรือ สถานบันเทิง แต่หลักๆ ศูนย์กลางชุมชนก็ยังคงอยู่บริเวณนาเกลือ ซึ่งจะ
แยกกันอย่างเห็นได้ชัด คือชุมชนนาเกลือเป็นชุมชนพักอาศัย ศูนย์กลางการค้าขาย ส่วนชุมชนพัทยา
ใต้จะเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในขณะนั้น
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ โดยส่วนใหญ่การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวจะอยู่บริเวณพัทยาใต้ แนว
ชายหาดพัทยาก่อนในช่วงแรก เมื่อมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังจึงมีการก่อสร้างโรงแรม หรือ
ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วมาทางย่ า นนาเกลื อ แต่ ห ลั ก ๆ แล้ ว ส่ ว นใหญ่ ก็ ยั ง คงอยู่ ที่ บ ริ เ วณชายหาดพั ท ยา
โดยเฉพาะบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิง ดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้ก็จะ
หนาแน่นมาก พอแน่นมากๆ ก็สร้างลงไปในทะเล แต่ก่อนชายหาดกว้าง แต่ตอนนี้ชายหาดแคบลงยิ่ง
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ทําให้ไม่เหลือพื้นที่ชายหาดเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งก่อสร้างที่หนาแน่นบริเวณชายหาด พวก
กําแพงกันคลื่น และอาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปในพื้นที่ชายหาดพัทยาใต้นั่นเอง
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
คําตอบ การที่พื้นที่นั้นมีความเป็นมาแต่ในอดีต ดังนั้นไม่ได้เพิ่งมีกันวันสองวันนี้ เดิม
นั้นก็เป็นหมู่บ้านชาวประมง พอนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชาวบ้านก็เปลี่ยนมาทําธุรกิจกัน ซึ่งทํารายได้ให้มากกว่า เริ่มทําบังกะโล โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร
พอเติบโตมาเรื่อยๆ และเริ่มมีการสร้างผิดระเบียบ แต่ก็มีมาตั้งแต่ในอดีต
คุณศุภวรรณ โพธิ์แก้ว ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา/อดีตเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา
1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร?
คําตอบ ราวปี พ.ศ.2502 ช่วงนั้นคนกรุงเทพฯ เริ่มมาปลูกบังกะโลเป็นบ้านพักตาก
อากาศบริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยช่วงนั้นบริเวณพัทยาใต้ก็มีหมู่บ้านประมงเล็กๆ สุดหาดก็เป็นป่า
รกร้างขึ้นไปถึงบริเวณเขาทัพพระยา โดยช่วงก่อนนั้นคนมีฐานะจะไม่เอาพื้นที่ชายหาดส่วนมากจะจับ
พื้นที่บริเวณที่ออกมาจากชายฝั่งเพราะทําการเพาะปลูกได้ คนจนๆ ก็มาอยู่แถวชายหาดทําอาชีพ
ประมงกัน น้ําทะเลช่วงนั้นอุดมสมบูรณ์มาก ออกเรือไปสักระยะจะเห็นปลาโลมาว่ายอยู่กลางทะเล
จะเห็นว่าพื้นที่ บริเวณนี้ ธรรมชาติ ดีมากๆ ต่ อมาเริ่ม มีทหารเข้ามาเที่ยวก็ เริ่ ม มีบังกะโล มีร้ านค้า
ร้านอาหาร ตอนนั้นไฟฟ้ายังไม่มีเลย แต่ก็ถือว่าเริ่มเจริญแล้วต่อมาเริ่มมีไฟฟ้าคนก็ยิ่งเข้ามาอยู่กันมาก
ขึ้น ตอนนั้นที่ดินแถวนี้ก็ไม่มีกรรมสิทธิ์อะไร แต่พอเริ่มเป็นเมืองพัทยาพอมีบ้านก็ต้องออกทะเบียน
บ้านให้ ดังนั้นพอเวลามีการซื้อขาย หรือเปลี่ยนมือก็จะขายเลขที่บ้านกันบางทีขายกรรมสิทธิ์กันไป
ตั้งแต่รุ่นก่อนก็มาเรียกร้องสิทธิ์กันที่เลขที่บ้านทําให้เจ้าหน้าที่ต้องมานั่งสอบสวนกันถึงสิทธิในการ
ครอบครองอาคาร โดยปรกตินั้นถ้ามีบ้านมีอาคารมีคนอยู่เราก็จะออกบ้านเลขที่ให้เพื่อให้เขาไปขอน้ํา
ขอไฟ ซึ่งก็ไม่มีใครมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพราะคงออกให้ไม่ได้แต่เรื่องบ้านเลขที่ก็ออกให้ได้ถ้าไม่ออก
ประชาชนก็ไม่มีน้ํามีไฟใช้ ก็ไปร้องเรียนกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็มาให้ออกบ้านเลขที่ให้ซึ่งก็เป็นนโยบายของ
นักการเมืองสมัยนั้น
2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?
คําตอบ การพัฒนาที่เห็นได้ชัดเริ่มจากช่วงสงครามเวียดนาม ที่มีการมาตั้งฐานทัพที่อู่
ตะเภา และสัตหีบ ตอนนั้นยังมีเพียงถนนสุขุมวิทที่เป็นเส้นทางสัญจร ซึ่งต่อมาก็ได้มีการก่อสร้าง
เส้นทางเพื่อขนยุทโธปกรณ์ระหว่างฐานทัพสัตหีบกับฐานทัพโคราช หรือที่เรียกว่าเส้นยุทธศาสตร์ 331
หรือปัจจุบันก็คือทางหลวงหมายเลข 331 นั่นเองตอนนั้นทหารอเมริกันเป็นคนสร้างเป็นเส้นทางที่
เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเส้นทางแรกในขณะนั้น จากที่มีเส้นทาง
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ผ่านเข้ามาในพื้นที่ซึ่งทําให้เริ่มมีทหารเข้ามาในพื้นที่และเห็นว่ามีแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่มีความ
สวยงามจึงบอกต่อๆ กันมาและเริ่มเข้ามาตั้งฐานหน่วยวิทยุหรือที่เรียกกันว่า แจ็สแม็คนั่น บริเวณ
ชายหาดพัทยา ดังนั้นพื้นที่ก็เริ่มเจริญเติบโตมาเรื่อย ก็ส่งผลให้หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เริ่มครึกครื้น
และเปลี่ยนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว คนก็เข้ามาอยู่กันมากขึ้นก็หนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณชายหาด
พัทยา ก็เริ่มสกปรก น้ําก็เริ่มเน่าเสีย คนที่อพยพเข้ามามากก็เป็นปัญหาสังคม เนื่องจากมีแหล่งบันเทิง
มากปัญหาที่ตามมาก็มีทั้งยาเสพติด การค้าประเวณี การค้ามนุษย์เป็นต้น
3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน?
คําตอบ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นจุดขายของเมืองพัทยา และโดยส่วนใหญ่ก็
เจ้าของสิทธิ์ก็เป็นประชาชนดั้งเดิม รวมถึงนักการเมือง นักธุรกิจที่มีอิทธิพลในพื้นที่ และด้วยพื้นที่ก็อยู่
อาศัยกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม มีการเปลี่ยนมือกันการขาย-เช่าสิทธิ์กันในการประกอบธุรกิจดังนั้นความ
ช่วยเหลือกันระหว่างชุมชน ส่วนราชการ โดยเฉพาะนักการเมืองก็เป็นคนท้องที่ดั้งเดิมส่วนใหญ่ ดังนั้น
จึงอยู่กันอย่างประนีประนอม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากมีการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ก็ควรตอบสนองกับ
ทุกฝ่าย เพราะแต่เดิมก่อนมีเมืองพัทยาพื้นที่นี้ก็มีการก่อสร้างอาคารแนวชายหาดแล้วนั้น แต่ก็ยังไม่
หนาแน่นมากขนาดนี้ซึ่งก็ถือว่าเหมือนเป็นการหลับตาข้างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ แต่หากมีข้อระเบียบ
ตั้งแต่ต้นก็คงแก้ไขปัญหากันได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่

210
ประวัติผู้วิจยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-Mail
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2556

นางสาวพรทิพา ปิยะกมลรัตน์
407/48 ม.12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
(038) 115620
Sheet_nui@hotmail.com, Porntipa.wirmpa6@gmail.com
ศาลาว่าการเมืองพัทยา ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สําเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สําเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2543-2546
พ.ศ. 2547-2554
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยสถาปนิก ฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สํานักการช่าง เมืองพัทยา
สถาปนิก ฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สํานักการช่าง เมืองพัทยา
สถาปนิก ฝ่ายสวนสาธารณะ สํานักการสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

